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 2 5َنَو اوبَرْش او )ودكو لَعَت هلؤكفَو اكس هب زوكرشت نو
 0 5 0 م

 ا .

0 

 ك0 -

 0و لا جار يؤجل مان 0
 ..تلغ 5 للا قستعب . ٌفستعيَبضاَو لد اغلا هي ةنش اع] هم اعرف

 رو رخال 1و ريس 0 ٍ

 و مز ديّردر] مَكَلَو اوديو ديان هذ اذ كج اند رتك + قابلا
 | هله ازككر 0 19 عملؤدت ”ةقيوت دار: زاوع خم 1 ذنكم

 ( مست عنز رك اطدامدلك ؛ سن اديو اقر 11ه ءلطدررع ةياتكدا2 5

 ٠ 2 مسح لركن [َتْرَمَر وعي 0 ؟ اوسع ةدئبتمل هنيردتم ينبت ارع
 هيله طقس اب 001 ه. جرررت 1 ورثت انيرك د هلونب رعب

 رز اش ودو اشو 0

 1 د ني اج مح ع هم

 ْ نركب ءيلع]و) بز ادويض]مقفرعؤ)' !طكون اً افْوْعدَي
 و هوو از يوت اؤرش لرقم يفك كش ل (
 ؟ءلمرعلل ةبعنتت رود ايشلاب زلالرت) واب اري 1م: ةاز عدم ئمضقمو طش

 ديزنكنر
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لك غيوم را كت قداوز كك زير فقؤ يدك
 | يان ه

 ظ هرم هنري ذل روتر طعوس هزرتب داّرشع تد) شم

 باوش هوان وز مدن لروتكملاَويَص طئشن)
 ْ اا ةؤوثو انج

نج اة قدي بورشة اكوا لة
 | 

 ا ةغب ائداؤف ٍءاَيْ الزم لزَس دمعت

 ا 0 ِهيِساِفْأدَلَو بها دَعَا ايريه) كلك

 ا 0 رار عاطل هدا طي عيش بال يل نونو ةنلسن

 1ع ثينعرسكفل مرش الو ةاروقاالل زخرف ةئفكا جام

 لقؤشإ وطرلا ضوونا وسم لزهر اسم بعور ورد تناك

عت ]عرشفلا ةرم ]رت ]؟1!ةّرِع
 0 ةطكو ؤهر

 | نشلوز طعما لركو شا هذ كطدلا دوز طرت مها رعود

00 و ةيو1د !رتكشتا+
دا اقري م 1 1زت لعو 

 ا هقول ةغياك

 هةييغ

| 
| 

 ظ ايون ترك شفا رشا !و هيمشف بش ]كن هان )هي دت

ذم مال عز هيف ]هي زر يوطند) ةرشفت] ديرك ةاريضبا عيكع
 ا اذ اج تشر 

ش رك ركساو كو ههؤحت اردد ١
 1 101151 رق ةررشاو جي

 ا فتات 1511 !و سلف هرئهثفتا و رده ل ميدوت 2 ةب زرت

نعذن ]51 ةلعر رورو ءرشلا رمل اًكريتشم نر هج متل هرم ا
 | 

 ا 1غ * عكريفشلا بسانتم ةاشأإلا هيكلوتغملا مقوم لرش عرق كل

 | تضلتو وراد اسأل قعدل ركود رقت انتا

 |( د أرجو ]لكم !طقزرتاو + امر فزفاق رس اذكر ةاّشاق

 يويسع هداك طاش يطب ةربصفت]هْزَمَو

 00 ١ هل لع اتنبؤرزرتدا
1 7 بات المنا ةيعانرعل 02

 ا 

 ار تغرم بسب هوراكنو ف ط1 وزتن وز كج

 | يشدو اسير دِقلَع قرت اهيا ] غاري عيرتلا ياتو رهو
 | عام انا غرف و تول



 8 18 16 انق ]ورم ار! 1غ )هعلمتا
 20 آد 0 ا 10 (

 َنباَعيْراْوْس 4 .غران وازع لاهور اورزرلا 2و 0 5و عيا زم + زج عا ءاوعش ارخ واجر شو ةيزةر ]طخ ا ا
 ٍ «راؤ ف قو عاش هل ام امهسو جاور اطذلا عل ام نزتي] زمن ازخ :ةمتئازانع رمل ابردتع] ةر ديزل و مشسد) »نبل ارف زعل ا
 نيدربع ولو +: طيز انتو خش ,غشنازدزب عب ملايؤك و
 ميل خرم ]لرد دع امج )ةرداؤ) رستم يشءارسو ىاز1يز رلكوز لإ زك 71 را+ 2 || لل مارت | ةمسك و اتيرسُدم 3ع ؤريشبلا جن ةنتارزط»زثةلاج ميرطشلاب لعينك شن < « يذوب ةاز مشد )اسيل اممم 6 هدر ةوزباو هنو

 ظ راكد م دز ازك كر 0 رجم
 يشر حاتم زدمو دذد) هير راندا اثير نلنبو بش لف) كلوش
 هدنيؤر عل ماوي خا وو هنالك ىلا مم !ودبت > عفوا

 ا دعانا مر مترا : ن1 )زعل ةوزكما هيج مفتر الو عينت" اب اَمْسيَو ا

 ظ , نويبتو زون مام مست لرش وجت )لَ ٍةلعش ام

| 

 هان أع ةدردو تا كعب الز ةيبقتا 6ث ٍ
 ْ (قمزم دب اتيلس ذا ٍعيايتْصأ زد ةينقدا نسا لفقر ماسي ديرب ذبل زم فكتور زأتو 6سيئهوجزاو رج يالغلا

 1 نم ادمن! ذ مغ و رج ات |تكو )ئعلففو رثتسرم فيت 000 إ 0
 ازنلكاو عجن اضيز ذل بنج زا انين امري 6يإءرئاَوركشلا © !نرررص
 رخال ززوفع اساس يلا ناْرمو مجيد نبذ ظهر اذاعت 55

 2 ا ا
 بف قو ولو هكوتالو» الاخ ًةملاعرركألا كاَسْواب دئِلَع

 مل بطنو لرشنرو م ءاتعل اب دضَعَو رت از )م شدا يالا رق اخو

 مل“

 يهوي سلسل



 ,ازلفتناج) مقشر 65و خذا ةطتشا ]وونورعراتح هزل
 0 0 5 أ

 يزعل بارو طر خمر + يجو مرارنأم 00
 "هنو رثبما ءارغ زم ْمتشا اولهم وشل

 5: م َكْكألا اَرْغلا يشدو زج !ئ 0 <

 هه نة رت مد ]طتفو ا

 بارع !رْرَحْرو لفن او اهكم ىتشلريج 0
 هتيايكاو ٌةْوَرْعَت عَ 1ك 5 كرة ]وو

 0 9 0 ]رع 2: و

 م 500

 | رسال 2 0
 0 نال

 قلت 0 اًدررد : انا عيلك دن ار زن ]ملغ
 ئىريبقيو ممعمج 2 0 م

 ذيل ةيمجاتشافيطضو وطرز دبع زا
 د ةدرلطمو

 و ييحو عا ارز الع نر رفا
 ريم تاز لاو ميعنر ءارعل]رعتو موشن! مو
 03 صصضيشلا !زّوؤفَو 0

 البوز هل ثنا طل فب 1غ زجام
 اهل ويش انداؤ
 لو شك إغاقو
 اونقغر 5000-5 رقم غاضإْو!اَدَر

 1 لا أ دف اذا 1-2 9
 53 ذ] عز احَو اثنا 2 1 2 ف
 | اعوسمأ ذو 0 قير زك 0

 دلع

 َك



 تي يي

 ا

 راك انزعرترعتزترارز عرضك ئ ]بألا !ةمزتزؤاو امل اطزجإل ايزو |

 موينيك ل : > ٌمهِنِوْعب ثيرح

 !اكقثززنو* ولم زهرات لا ع 1 4 نا مانت

 صيغ ول ارم عاش اتي نمْتَع تدر وطر 2ازغئارم اعرشا 2 37
 ةزاودلا

 ترئيَو تضتاق امْلمو مه اق امْثدو زر لم ايدو غربذ لق ]وطال اجيب

 زركزني ةزيرصلا اسكان هدب :ةرئلووْدلا د ةءاطشا | 7

 أ لا "يانج ذل ع ,عبلا 2:15 )5 عذب هذ ل 17 لزب وه الام ةيؤرلا

 جال لاسح شوك موش ف ؤموريعت] و ) ةكوشبمز باربع!( نو قم يني
 ٍ 57 7 لوني ةزنازبالا هقنارف

 لاول اَربِفِش هذ !(؟ولذ ]ياكم اذ جاوا »ند وعر الأ
 ناو زبلا نو يؤنباو تالجارن ]رش 11غ 3

 ال!ْوَق انعم ليو

 ايش ةفزقب ناتو يون اؤمع فكم ايأرنعَز
 باعشإإ ارم يم قل اتدَو اتنضغتا اهل تنعم
 ل 0 1

 7 ندع ةانق ارم زفيزب ناووَس اخ ]

 ا - 8 1لب911ةاَتعدإ 0 يعم

 ىَسْجْو اكو هاَرِك 1ايام ةقب ا اريك خذ ةهرضو رض ورطن )ب!

 نبا داور ار ارجع رز اكورجتسا رقم اقبال امرشا زها
 | لهو رياتعرتارك الرش زمز اريل 11ِةرْوإَو ا1تويرسوز ابك ره مقرتسم ريش

 هند ةيرصرت الرحب دعاس نجر تدب
 آو يطير هايف هاو طبهؤيرراباواتزك تو اه

 دقي ثا

 5 قش طم يلم كل 7 يار زنا »ع
 # طعن ِاَوْلْجَر ا غضمفتج يل * زرع ](تاومأل قت 9

 وبك ان ةيزكتم زإع عاوزنل زم اتغنل]ةَعَس 1مم 37 0

 ظ فضال ريارداورقرباؤركن اب انو © طكرح :لقحم ذاب عسي اكان



 ظ ءمتكر مرت يف مغر انو ألا + جانب ريغشت] لقد مثقل 45: طدهتمأا
 .تيدو عالج ب اردرشل ج22 زم دوكب 2مل 'ةدرغلاو اًرامْن ]و غيبرلا

 ثوعدا ءكسي هذ اجوركم ةيوبطد] ةرَخاشش الطيش ام «) درو

 [هالي عيزسم 1و مَن! افطر هيي هجن نرحَتتو دج كير خ اهينخت ٍ

 0 1! مق قوتشي وشن ]ول ضب ايرث أتم ونص

 ردات ءانجب : ]رو هيد تعبني ةليو ]عاام نا هع ]س9 عك لططت

 5  نالكإو ايمانا ١1 تي رشات 5 هد روع حلا ورسم هسلرْبَو

 دلع 1ث 1غطنو تي انك رذدت وازع غد انن كح .تاقزز اطهياوزماتف تمت

 رك اا لي جم اح حو ا

 دا اكسر هدد عشت وسور م !] دور ثلا فة مرو 6من تهت! ةلتنام ارو

 نك) اك هيَع هديا فز فرن اب يرزخن 1 قروتيرلا هذة زوز يعز كتر :[غرخك
 ا 211م نخدم 0 امش عع يارب لي كيبززم ةيراكإا ١

 اتينا ورقرج تل هامرف انما دو ]وريم اردت 0 0-0 0 ةبةيارق ٍْ

 تيهاتبا اقع لاف ا مذ كي ةزعان رئي اطيودجرتو |
 لذلك + طع وسور الك مدل مش ُذَذ و للود د14 38 00

 ا1ثلَف دو ةطما وعاوز ورم تعرشلب ارك ةياَسعمرْوَ

 تدعم لام َميَعَكْلْشَلَو دق دازف ربع شر 0 آه

 ١ تاتا .روثيك ”مراسع 1!ظنك ١و اس :رهدعل ملز !]افف ]عم ! 1

 | نم لكسز ةلزل+ يلا ةئ الث لتي !5 ةلرتبست تكُن ا
 || تدلركدتَو: عاوز رسب اذه هت ) اكلك اكناع لهي !نخل" ده 1كم دورت بك
 ةرفاانعما اهبم هتؤح 1: هب. هز اخ اصل ركن يور كم ارثِيَم قنص

 عئمفَوْزَمن !َءاَم ْدَدْرَم ص ةرَمْعيو اسم لاكشي رجرو هال تشي رمز وزنا

 ظ انو همشم جيا اًنؤمرقن كغمت زئزلم لإ نوزع ان كشذوو لزج

 | رجفعراوتأ عيب اهلك عضل ةراسمنإو ايمو رشم هاب ةيأ زمانا

 | يكن رداغ لع ورذؤت )وكلكم يتاكد م اب يصر وطار طش ظ
 عطانكس دق اك زبعوتلا عما ام نفتسش!ةبلظبلالادج ميولتس زر ظنا

 يي ل م ا لاا



1 

 امد ذ | اهرتبزخاتو امش 1هل) ةروشم ير اع .اتزاخ 4 ؟ازم باتو
 41و طي 2 1151 ةقيعا ذر ذ ذل وا د اق اةيزك لع 211 تصتق | 0
 ظ ىو يو اا ومو! ااوا علا ١
 || نيتشار داق ولم انو موال امن اهي اكجر 1 ةولد) يوكل عبث ارو لاذ | ا
 | 06-050 درر زا: ةتزلم جاز شنو غئباتو] ف ةارش از اكريوولا نب ميما |

 ا جرم ءارخأب هذه شقر هزم جازم هاهم اك ةرزت اف علت نذل ظ

 تير وزب بزر لرماج تكسر وتحوجت وطنا مف تشن عر توا |
 0 1: اجو 01 فيتشس دع 1كم ِظِئاَذ ا
 ل محاط نيت | ٌ

 0 د عش

 ظ كشر ا ل ل افاق فتن |
 ليلا فول اركب را لاخر :ز ةليرقوج .و يعمل اونو هرم

 ند ملا مرو ريحان ارا قالا وزيوت هيك ٍٍوانَوَكاَذاَثْو١ رو هود عزك وردا رجا اخ ا
 ا ةئزرد1ة اس دؤتلاهدذج وشل اَيْْسَو هوم علكتار ات ال رقي لغرب لثة زوزيرت ةليرئكرب ريمن
3507 

 خخ ةؤإ ةلم] علريرشل غران 338 راتيلزد
 ظ دنا وفا كاش لملاوم هلو ميدو 6ةراتو ات وشنو انو ايؤب اذجا ة ةبلطا 3لتر تركيز 1ةزقب زينت
 ةيتاث ام اهيخر راورتعلل ماسي ةزيم1ةلعتوذتخأ ارم 15
 رتل از وتجول ان فرك يذل لا ليز وتبث ودلع لكاتب اذا
 0 ايئربو تمل اوم ا نوت اينو رتبت رن عركلا ْ
 يم ش دام: جب هلل سات ماشا 0 اقيم ةؤوزا رار ايات هل
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 | وشرع اضل عمي وركمسولاب هتف اهز لت هلزح رهو يشولَع ةزكن) هو
 | راد ةهلوع ولدا عفب تشرع ووْؤتء اجل 1ةئ لع اعرشتو ءاهث ا عيطب |

 | تلزهزي هلو فه !ةوزشررطدإو عمت !دوزوْن] اوُنَرِث !دئرتيس)!-نؤرثطت ا
 | انياَمو ةفسعور هت )ع افط كئْويو ركز ةيلَعوْس تنا شق وشن 1
 : ايل اهننإو ارا زئاور دمر + مير لرموز رشي شبح 113) دع هلع

 ا ل قلل غو هلاك اذن واعن كنف
 :ةليمبارمو 1ك اه اجا مم اعمق هن رعلعتو هفوزم كش رئثولا

 ةنجاو ةهؤلا وذاك طتن دن ةزؤ هن ارم ةدتشماعز فريدا
 فزع ذكنذ عمت ةيدرضد):3ة لشن طال يط) تخت !]زكمرم ©روَوَو ةككمومت
 اضن !ةافع وق تحل + 11و مور © تن) ]5ر1 امك رود عفن اع
 | فَنَوْطِإَو تازَعول ألا ازكرب ومشت ءاتمتا )3-1 ومشت كرز ف
 7 ا م جسم يا تك
 انج يلع تفقشل ةةها)1ذو دفقشلا سولو ُتْقَكَعَو تون غطا لع

 دلت مسق »خ54 دا عا مك ل 1 3000

 2 رع الط و هترزخ نحت ان جاهم ةةدش)6لذ !َؤ)َو ريع وشم

 فواكة رزفابز يراك ةامكب زن رفتلاو: بز دعالل)
 | ليعب زغ هني هطوت)و ضو رمت وش زيا هجيعن لع لالثع اكمرتجت ثقل

 | نب لذاك عفو ذاونا ةكرقر فج ثول 115 ورحل عوض عَوْمَلَو
 ةئاكتا اب اموعلك زم 1و كو زفك غلزع اقذل جركل طم ارثبو اًكبا

 ركب ]ا عم) ةثالثب ةيززمتتال عزب )هز ةجاكلا اذ واعز از
 ما ناو ننويأل نع اود اء ديول عر 7-30 د

 هلقعب عم ةيلعم ةزمع لع هدا زج ركوب “4 ؟مسزفيتن اثِلاَد دعو طضَو

  اهجوااًيعادرا كرري هام وتااةبشا خْضسافَت مائنكا|
 - ا : و 2211 رف اما

 2 0 ع "1 ع ع 1-5 يم : :

 مو هوز ملوك عزام و انننَو و هرهن] لَوْخت ام دّرِص

 ْ لعاب ارعاًمضّرع اثْنءكلعم !ة10رن1عرِسراَجَنَر فروه ةرورض كويز اذ

 للاعت])!زرفب َعفَو اح كلغ ة اجو اوضدؤل) ومع اروي زعموا
 ا 35 م 8. يورع 2. جار عا كا «ء 2# ع5 0

 | تيليدتب ابر درس 25 اغرقبذت ةقرطأت اتراخج انيك ةزجن قفل جات
 | ىدرعؤم عرب جا رهزتاح ذو هذ اهيزتر | فيت تجزن)ر انو ءطبت ]مشا



 : !عرنؤل ايتليميو ةةداثح از 4 م كلعجو ان تكلغ امن 1و اتم |
 رك اذ لات ايوا اي حتر 0 مهي وس مج ملأ

 ْ روتر هلع جوفي اوث از 1عار 7
 بيرس زْما اجلك لوم ع١ رعت ةندروز بنضج 000 رمان ْ

 2 « اتاك جربنا +ارك مهلكتبرشل) هتزل كر ا: جيرظؤكز اوزكتيزا
 امييعاوغ رانش راع زاير ا مولا ةلكيزروعجد اب انما
 دعا عااانةرثع هبفره لاو لعت عّرعد اماؤ ني! ةَبْشذ امو اميْيْيَعو

 لعمر هَرْم1َمْيُدَشسَوملَوْم نبات اك قوما لوم ذَلَو ذعر )ذك هل !| ١

 ا يافت) و دال! اكد عمم ام تلبح ان عطتبتاو انكرشإ لجن) 2213 كبلخ عب | ١ لشن ءايرموزؤلا عج اسوس نم زراف هله رشز زوو وخضع ||
 | ةعلفيرشب نيم رغما ةكّولا ةلغنَو هكدا نتعومم عداد تزد ١
 لجل اج و را للا ا ها
 ١ ةرفشانيهاز 00 31 2ةلردل ةلملتم دقو لَن شرعا |
 ْ اسال 210011 انتفشو 6ةزلك+ |

 هم

 ]يرام اضن 1هزخ ةدود ازرع 1 زهد إ هْنَم نو ةرطزدلا زج زن
 و هن اهينإ اتهانإق هثد] دذقن ادهن

 اهوهرد ا عر نارام وو ارا زكر اما 00

 او نا انعدم را هيفلم اعنرت :01غا رك زر كوريل ارش ١

 ركز اذن اللغ فطفزتم | عزف هل اك ,اوعن كال اطزدر”رشا )افق
 هلتفج هِديَسوَر اذجتنت ] هيله هركوع دو طقم الة زر ةظيرورابا انباورخا
 + نرخث بتات. غمز اونا طئفقورغدل]ذذ طن ]زد 1
 زؤزمجروعابنل هيد روح تهدف 2 .

 رقمين لق واوا ملت علا رخل تم ةللَمرَو
 مسز هذيوم يوتعلا |علل 9 قلل وتب الز در مين للكالو عا

 قاع ةوزش هاًزم لب عظمت رد ردا عواد« ةيسيرتالزمال |

 سينا
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 5 0 0 0 1 سل

 ما 5
 ' و ف 5 ل

 رق ل ل داطرركت |
0 00 

 مث 2 زا تشب اكرم 0 3 !
 ورع! مو 0 5111ه ةل عطا هو ةيرزع

 ا ك/قْللز ماعز
 هي ةفضازيتل ا

ا اونو از م 314 ك6
 مقام

 زوكت / ة3و |

 10 اج ةدلطديم همك [محَدَل) لد كنف رو كَ
 ٍ اكركق )زنق ايو خط ئورعالرك 00 اك ا

 ا دليل ميلة وبسك ها ظ

رت هذ !يفكانل )وكلك د قير 3
 | وم فيم ورغم ]ب لثوما ز

 زا ! انس هعالكبق +امتذلك امل ا ]بعدو يكت لم لبذلا ور 1ك

 6 سيم + تيلورل تل ارح ةذقْدا لزم ؟ ا لْع]َو لدبي مزفو زل

 [ىيغ قر وا 00 ظ

 ع انبشجوتم ووش هه !وْوَس بفم 1 عر 1م آَودِوْرَس هون دو
 تيدا هلو! دله با )و ؟ارع 12 ]نم ظ

 3 سو فلاتر هشوتشا وماتت |

| 
| 
اذ زون وا

 درة دن مناضل وعش 

 ظ تنقل قوزع ةزباوشيوركؤن دينار ولو مدد راش رز
 | راععرط ولع هند هوز زركتال كيه ايم اشن اجو زوم زع
 رمحزتت هل اتضلإ زم زمرتما دم 1و دورت واؤسفلاوب عجن ززجم هيا

 ا | ةدلضإل)و (ورَمُع اب هرم رقت رز «1ئيتل]رت 0

 ظ وكيت وشل 901اؤناك وزايد ؟+ انوش اعلا

 قينلشلا؟ ]كونو د لال نا كالا هجقز فخ اطقم اها راؤم ةيبطعنا ظ



 يضل ١

 ظ
 ظ

 ظ 16 دوسان: ز:10 وبس خو رك ماو اربي تزد ظ

 مو رنسو يروي قو ناجؤعن مزح و وزس نشف واذن

5 : 2 

 توازي رو ٠ 20 اب عضد ل رام اكوشم 0 ,و ةيزغلا )اشو اذ در 15مل هز هزل عزم اتيارش ارك
 5 "و نراك يل زمارتل مع ةلزنك ونكون رجس )و ايس ةوذرتكبب ١ ممورغب ارم + اقوعَوَو ا رش ائوذا امرت الذ ذك: هد يب م8لث ]ت0 1تن5ا هايس تلف دئ اسكت 1م هن عاتا عايل دز ا كفر راق يقوم طاتش دش 111 ؤمش رو 231 | شع ةفعش ]ةرئدو شرا عزرتلا ةار1َوودشِب ال || 26 رس ة لذ ]ووش وزد) عزا لوقا هنل علب لاجل اكول 27 | آ 0

 0 1. ا را ظ يوه لد )هلك هربت جير 1م ' ميل ل نضل (ءاو ع اضيفت ا ن1! اوس نوزازس ناهضلاة ع همام ع زدرا ْ 20000 جرد ناو هبا رهان ةجت 3 ]م ارا ْ زم ةيلكناب ةيدلطل اول كي اوكي ارمنخ درو ]طعن ارجت 29]وثح | ريعماو عيزاوردرت اروع: الز ٍةَساصل طوب !ٍ ثراقثازف عناق هيك اذهل زلوخدمل الرعب روش ااَمئِلَعَررر او رعم ورقي مذدا هز مهو عك ونش لزم هنأ ين لير ازف امرت + 1 درزن ةوركد اه وتدعا درع درع ع امْياَو دغنو ميار لرجفد ا | ِءِلَوَق عام سال ثا و هيرنم كرد 59 وزميله ثم ةنب للا ١ هي هوم اعد

 رولدكريزمتلةاسدؤ) وا هتيشنم هداك كه ورش ورضا
 نزم كح كيم ِهْيْزَه مرد )وتنال! 11 وزمن ةلرو ف اواو لق!
 نفت ةارثم دج دنم مث اند )مدلك + 3) تن طئرحري) طلو / تضْوَم مت الوزغ + مازن عيرتثبلا < جت امام عجركب ول <
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 | ىضتت يام شارت :ل بيو طعوش انف !ةرذيدع جد يرش

 | قركنا هدا طز ءاكتذن] زحل دل راو فردا و

 5 نغئع] 2 1.1 رحزفتع هو لرد اين ا هزه. تنم عروب با هتوف

 | د2 طككك ءلؤئب دن اح: .باتعُن نم اكنم مب بؤس اذ 361403: .باومتا |
 : |: ميدل وواشقا ذنن هزل 16 نأ طعنت غرك انك
 | هّرنع سبل ..ةهذتت :اتيزير رس نوعي + ةجرج جوا ديو
 هلت ا ءتاتمت اهدار هذ ات .0ةل5ب 1و ةءارشا ةفقش ةدقش

 مول 21و 5 ١ ىؤشل]زد امج تا يوت رك ٍ
 :م333151ز11لو اكرر .٠ نلطتل ناسف رو اوم اغلا ظ
 | عرتالنم هدرز لاساو روما قر ددخ وة اونا بز لاوب ول جالا

 هلانذات اكو متس) جاك( يندم ةطعر داوزكس] ةدازك تلف هينخمر انو |

 + دلو جانبا 2ز مجزوم ]و هدش# زون ازكاتوزعت
 ا ا دي اا رخاركاذ نزتاَنَو ريع عاَض

 . ولو نة ةاعرناَو
 : قط ٍطناَعْوْلَلسْم لَ و دل عوت اهلي مشل ايدتآ ' |

 عمقنتإر ارقشاو ةدالكلاب 1ك رو هيماجل عدتهل اك قت انؤش ين ا]زسو
 | لقروةلط مام هنيئا ووش مفرام 01فل] جدو 2 عشتاوكرز اهي اتي كزت كيت العن

 نذمافا| ىرسع] ورع ليسَ هيفإو من يش اير رخل هلك

 رام !نزضلاب اطيربا الا عزم دجبركت جرتشر واكو مقلع وكر شس) ةلذ1و ا

 | نيؤا ةكئازعتا روتتاري لوف هلع م تح كرب 2 هدناوترو

 )عايزين ]اخذ امو ةقوزم علل ةئئو دوم وسو عب اصل باَرْمْماْز ١ بكسم]
 انو 6فصورا/ زول ] ةينشتو هش بنو ةمسلاك 'هويئاوونجت اكوزيناو ١

 عم ت1 وبس ذزتْ او اضرغتح د ابا عش 1 معو موت رك ةطكنا هورس

 ' ناو هبه ذا خ1 نذل اًرعب رينو رن لوب ج دنس وليل زكسن
 ها جزف ار اكو مرشاملا ةةدان اهب وين اك دب هزت ندا ةرئاوتظلا

8 

- 
-' 
 كن

 5 ل
 ىلا

< 

 ا . 5 ناتئول زرعت
 ل



 : 1 لا 0 2

 0 الب عادل آم 0 جرن عياول ا زيرفلا 00 مل ةلئز ةيَوسورشيؤ ا دز دشرلا
 || كيوكوو دو خيجاو ةباونا هارت زيدو عمو ةاتدل تاَفؤريضورمقلا | الجل ةالعَو لَو مول لوكات ل باق ا

 ريدر رو زوضب ذو" ذل غش اخو يعل 0 ٍْ

 ظ 0 رب مزعل تن 2 0 |(ليعزإف باص غي و هرششف | ١> هقشحلا عانت
 يقمع ةقمياغوارت ززن جو ملون (هج ويقتل )و رأ يلا
 نيف ةقبزيعو 2 تلا ترانا ةيزخ نم ل ةاكت ئبازنف | هتريرارت هلماو دب موز تو م( موزع :درانزج تاع ارقي عتئاتلجل
 ةقئاطإ] از يعز ان هازعنإ ُثِمرِعؤَْولورع ةجلشنلا ديلكو تيه هلدغاو
 أ سو ةيج اتت [ئر راو لوو ا رعز لاو «لوقس) بلم مقل 00 ا ا ااا 1 صهيل ذج ظنك اكرام زيوت دق طنا إير
 ا قاس اعتض واو رخانلا عيبطرم ماك اقيعع عت ركي اًوتيوتاا

 ثزت ةلاعورنإ ل12 لو ةوَُي هيدرتنشم مل .
 و نجا اورو ارثو ادت 2-0 3

 را 5052 مكرسرفار اهني اهر طثل) تلعارإل |
 ا 00 انك! زهشال داوم كيزقزم 1ةَورَتتا١
 -- ياتو موت لكأا وري فوت ةيدازعتم مه هي راف
 | مل اهثاوجرت رخو عذاشد1ءاب ب ركع شم فرز )لاججالزب عام سزتدو | نسلم امي دوت هدف غارت زفرتتمول ١1 هَر امد .ةنمورسإ كلر و
 ر كاك رجعو )وهبنا دك مدرب ليم اهُوَحِاَرإَكاَم عب عاشت اراقب ١
 لَو بمال مشَس هده اتفمد تويز كودو نيو زو
 ىشالل زبن يوحي لوم الاوز كاع يلق هاو عزطتما عبار انما م قااّرسم نرتيزا] مؤ ائتِعَسَوشَو رياض! ١ انش اًردهج زكي ل ]منو اكوخسو

 عفونا



 ا قهر مؤ الاسف يظن عرار وكي وكب قزم هلا طا هوز عفوا

 : يو ردي ارعزدب مجاور قر كمل ياسو ورب رخل
 | كلك وينوازد)ب مروع اردو 1 ا

 هان امواج دلك مالكو مش مل اتي! ) هَ 1مودلو هي طعام قلك عر |
و |ةرع ةلفنم و ودلا ذآ و ءاجيإلاهومغلا تعالو لو ؤ!وآَسِم لَو

 ءاب بشتم 

 | هلع هيب اروشد كرف ميوسعف ةيك انا طخ قون

 رع ل ق1
 | عضل اونو ؟يزقلاب 2 ذا كباز هول ارق ثول ةقورلمع
 ال4 ةديازرمت هيف هدرَوِج هيلَعَوَر اذلُغَوَرَل الشع غمينو ثمنا |

 | ىتاعتلا !'تيروز دعي هنزرق ةينص١ ذئب مارب يوغا شث) ٍةَفوورثعْلاَو

 / . هيب هغوتلارم ايجات ةلجن تيا عاني وده دوا واج ازغتشا ظ
 | سا تلج ةقلكا ةبساتد ارشد راجغ اب امض غباش اوزم اهترججامكلا |

 يا ا و ال ذو ] دمام رش فلل

 | سيشاا ميزت قبال ماو تعال ارب عر نالت زا رشا
 ا اهني حا 1 بج ووْما ةرششن زجر ظ
 ١ مشن مايل ةربرع كلا

 ٠ ل
 1 1 يقرر ربو وتطل هاون

 ْ : ةبمجاتيناوزتن) ]ماج جز وما و ازا ةرلق

 ظ حس مع 0

 ا اروع لرش يفل اوريغ ٍ رك مط
 ا اعفا اتمن اورحإَو رشح !يلغج 2 1نيع م هويلا] 00

 ىلغعلاز راس وز ]واوورل ]اتش |: :.ةاجيل] لغادة زم ام

 ا أ ديم لل وتيرهلؤفكدشو اليل هلو ءرمبعر )0 !نقم !!ةؤ ]رغب ةةشارشو ْ

 ١ ,”!ةلوونب اروبا ملقا هسه ارنشفر كور اك ةرالزا كال مك اثار ةديركا |

 "م ارو كب طة ننزل هذ ]وس حب دارت 1لدسشار ةيرذرع كا ةددزرقم رق |
 0اس انس سطس اسس طاق
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 ١ مغاورشوزاج ةلشاو ةفيفشإؤ الاجب ب ةيور طك هر كفؤ اذني 3

 دس مينا غنم ميطتقت دَِْ علرِردار اَشليرملفَين!١ ليغ
 ريمي لؤنك ةيليش ةاكتشا اشبت ئ1كزب قاختش ووتر دلؤن

 اتش طيز اهلا رجب تتحد + ارجو تنطقكؤف ع ٍك1رْغَو |
 يشل اهم دن اوخبو واتزعأ هذ 11و ارا ميس بت لوثلسخأو ذيك ١151
 طكبازم كنس اهرطبا ززدد اب هلل رلزماررفذ )هب 2 ع

 سندا + ئضح]ةبشسن] ان! رموزفدلام كالك] دب زكر هش

 ظ هسيلكتملزغب ين )زنا رَعَو كالا )بك مررئلز فزرتؤن رجوست
 2 ط3 لوقو عرفتم ] اهلين ]هل 15م ورتكم بش 1 1 1ةانثكل

 1 يي امي افُظ1يشذ] ةينا 1و
 0 سن ]قوش عر اغدش إل تمتع يلد ات ]ب
 ::ينث] مكعلَوُ ناعتنرزاومسم 1 طكتسلاكؤ كور .وراهتكالابديلعرركزتل
 ظ ةراقتشإلا عشر :دوزنلل امرعَو امل ةدعئسد] واع داب عنبس]:لفدشن
 ئ + قات طالب راكم زنا تاب ةيقارع ابا يبت خ

 لوو تشد وّرِس هذ اك 'اكرازم د ضف ح5 ةلمرسعنل) 9.ةعيبشتت] مطب هدر وبتلل

 ا هبط لطم د شت يشرك دجشللا عيا هيل

 لؤن اخ ديل دن 502 امش اقنشا وشال 7201+ 1 وتتفو يعاب زا 1
 ,لايتغ ا عجل ابل هلك * 3مل اس اَجنك] يشف !الينملا !ًذو 2 كرست
 َيِشلاواق كالا ]سل تبن ]هد ارضق عاق رثم ةفرفت ثغزم كلش اورشفل 3 ايرموردلا
 / تاكو م يطنتا) + ةعل ايل انتم امن سنا د, لذيتغ 13 1ن] مدت
 نب مدجاَم عقنتو اجر ارْثؤ قربت طسزؤك دورسنا هيشاطن] يكاشنا غلتت ذب
 رمت غلا روكا زعم ١ك ة هتموت ذاع ان اب ؟اجشلا

 زياوسو هب هٌدشملابمتنج !ةروكرمل ا مشل ةيئآ؟]ب اب هلع + قرسْفنل] 9, مشم
 ..ةفلافل انيق اطير اك زو ف خيا ةعرزشض الآ 9 ررفب زم عب ثدإل
 قع اغلا هلا كليا انأو باكيا مهد لا عرش از تمد

 | هيفا هب هه اركي ا( اعز زي توغل اولا لس تام وت
 ١ ويس ا

 هع دهبسصنبسب

 5 رطل
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 رد >,انثا 1 دوسعم 1ث :1ةوكّبم اند 125 ةركذ) 3 ةزشأ )يد هر اجنكدل اك

 2 !اثي كب 2ن)1]ؤ3 5و ]:هكلإ مامن د

 ا 0 2 0

اكءاوصريانغالا انشا ةعذ لزوم ةيلغ زر يهكور ومب
 ناو ماتن

خت رد (تردَسَو عاب نك اًبدش [ولخت» 0 دج
 ت

قسام اوو ةيعوزيركدا بيز
 لكسا اتناك هوزْشاَو ات ان

 5 ا ع + مل ك5 ئلوف

قمررطف )هش انا دز قرَمتلو ل ةيعبت تيس ذو
 هكشرع اسباز !ن

 ميشا وو دب لعشر يحتن !ؤسفل از يشنم ماو لَم

وزكز كا ريتك رب كيززكو ليش ارشتم هل اتدن هش
 طهش ل اوب

ن زكر كمت) » هبديتزاممل 2 2 6 اعتتش دلل ]ابغا
 ميا دلك لش

 ب ةرثنلاو ةعيؤستاع ماج عي رتست] اه 1 :داز اقتنش] هن 1ماكانا

الر اكشن( اكو كّرتو ت12 رم 0
 7 + نعد ر رف 9 ةيلْضا 

 | ليهو ميررشوت اري دلخا راوي 2 : دية اذ قرا هيلع !

م موقرو ةطجنلةلد) هع تكد زون لام
 ْ او

 ار 1م نزع كوز اودز ذعدار و ةاقتن زخزخم ١

 قى ةقرلا دف جكر رك قاتل لدا

 اقرب ا تا ُهَهاَنق نب! كمت ا اع

 | ندهن هز يوتا ادَهَو د15 *: او ةيعركدا ايت 1 مدكدل

 + دنيز برم ]انك اطوشمو لغتك دل ذك يعتق ا

: 5 
 اتاي رداوةبح_ تظليل تنور

١ 

 دج ا اًدييؤفرع اكثحاو
 ا طئْؤتلاْهَكِبَيَن

2 
يار مالشال) و كحد

وكذا امثل تعد د
 ةضنأت 0 

 | اهنازهازوو ءامتمن1 اك اق الغازي اع اناارج «ان4ل اننا ةبااعملا

 تس يي

 هه ل 22و ب امص

ا !لمصاغ ا
 مغ ال كاك

را يشعل وةركرنب
 | 1 :ربهكب ا



 مشية د 0

 1معزد) روت ك حررت تلتناا دو:
 اددسمو ع رجحو عرجاو علو |

 || لساته3 اكخالا ان دررت 20 مشطول )هلت ا : .016نار
 ةاجرإ ماعد لع نيت ازئجركيز )عت هيكل: .بكعلاولا التل امان 0 عقضننآ ود انركف انيردتي ان داو ةشل ةكرشلا
 2س رومان اما ني : امرهلاو د اما
 ذاك عينك د ل ريو اغلا ازع

 : ا حآ 6 31 5

 | دزم نكلس امو لوو دلك د!5 ب 6بشت ذاهب 1 090
 يقرع ةايقارط» 0 وي امي
 2 0 :موططت دسار كو رار

 . ناقل ثلا ىو اندر را
 وهلا الحب فيز 1ةجاوؤشللو زل 96ةليرفَو

 !مرتمب )وهو
 ىوصنا+ ايج5)1هيغزافب 6 ثيروخ! وب 1

 7 داش م 7 و هفلتِسشورْداد 1
 مانع عاب ا» عر 1و يونا تيل ارت ارث ارزسغارتر ا

 يطشياوب + ند ماكرل م هياط كيل روما ا

 _ بيحخ دكورتتول اطرد هؤلو يافا تحرز لن الط

 هنا ورمل دلو زك هن الون علل
 يي را رز ]اتا لوؤغت داونز )وو لك هلو تا اًمثاأ | ىتسن او اممباورخف :انيئاَزتئاو ةيا يوت اووهغت اسيل اورخختان اواو
 ا ىتقززومؤل ديالو ةينكع هرازشملا + زملؤنوزاظنادمب ماقد اورادتغم ا

 لال



3 
 ووو وح كب تا ناو و2 يو و انصر وجو دوو

 | رثهل :جرطب ءبب سجن رمعاو كلا ذاجل اراَر !المركها خرا جازؤدلا

 نوع ماج نم وسم هكا توم
 ارزلاب تسلا ذ عجن اقم امو ذ زوكيو 5 - ةيعرأ

 بوش فز دلو اهكأ عينه او يلف بلقنلز اكمل1و ة البث معزا
 اد طه وبك عار ذم 6عيزذ) نزؤ فرج ]هم عكعاو

 كوت عل كرمزتلا عابطت

 هتالااكرا'نيزيخة اصور ورهرن رزغل راجت كات عاري ١4 ذك -
0 

- 

 يرغب از 'ءلؤك ةقيفد لست عمج امم ! اوزهتريزن)و اًظخا هيمو اكَضْجَك ||

 فرو اريل عج ر اوما < نيف :
 قاتلا دهم غرب هديك هاك كدا دلل ءو:زم |
 هدب كبدلاو ءاريكت ]5 ععتا يش ركتو اج قط مَع ازهر ابو كا
 نس ازيا عيدزفو هكسؤ تشير مجرب درفو بلد ةوزشت)
 دزه هارنارركشم هع !َو هلَع جعاو عال عرْجاَو لْؤه ام ستوب زوتزتوزمرلا
 | كمسوزترت) زكاشت ةنوزه!6لذضزالا زيو عيد ديرغز آلا ةبنغ] ةيعقل) ةلئرلا

 | عراجا لع عرهد عمر هدر معزتمو نابع باو فر هثم بناجوككلا |



 تلو جزع ّل يول دم قبل ||

 هك م 2
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 زول ةقكقنم ل اوبر الق وفرك وا !تطوريشكل طم خزجت !عزجو دف |
 ااسعل رك عارم كلج 01مم ]جنو هعمل ]حو هذكسوو |

 4 ,# هور اسف عارغأ همم )وريم ) اكبدنا
 ل بارعة عن ارثعلغمل ١١ آرت ارشكو هللا ١ عبب ةمرصلاةخكو 'ءلوف ١ ١ ا م كو 1و وقري كشلا]بو ندم :لؤب عازشأل اب هكون

 لزسف مم ة جوك 0 هي جوتن للرد ولك ظمرك عقاب ؤ ا ةيقنت
 * ةيكححم تاقاتلو 0 ا

 رم 2 1 يحل اير جنقبالو ةئئتوئاظ طش للون
 ل رول اراب دلك هلع ءلهتحاب ةتاستد دز ابد ازجوث بالو ذو زوف
 كلك تيعازعر وعلا زنولا ع وللا 1-1 ا

 | ههرقطت نام ل 1و1 )ريكو نزف زمان قفط غو
 :افزبل َنرمْوَر اكمل ل271 مةوربا هل غرم عجز كف ريكو زقزو رام | 1
 جهت ايت ؤرث لاو ]و ذزب :طهزبت وو! اورج )عم و ةعف تت 1ةزو] أه طق |

 وس بي

 ملل 6رزْبعض :لتبا)و ةيك ان ]هقورت دل 6يَكَع فْماَع
 دب راق اهل ضاو انا, عرزك شن اهات رمل
 نسف يلماز © اة وا هلؤضل اقرار /كلكااَتقرو ا
 عر ذو :زدعخ لاقركيزا لستة حرقا عزت هلو
 :هلُوفو ذلثف كيل ] ِهَِرْع) ةرَجاق هدد هرثعق عرزترتصو همم عزاشل 0

 نع ةيلخنم عاف لَو او هيلع هرطغن عانن]كو مو] رفؤم عيزتي] رقم ر]ل)“
 0 تدارك ورثت) ار عرطصنم :ءلتخإلَع 6هم باكو حافل ةقمورفوولل
 نروح م إو عرْشاَو رول

 ناز جوش اؤركقتل مذ
 رف اِجدَصْو اه ال) تعفو تنل
 ا * ةعيقولا طراغزتغلاو ه ٠ ٍةمالنل رجم فوناب واجن ورملا

 | لعن ] ىفرنا نم انو ودرب
 ظ َصاَسِعْنِمْرَع (ًعيِحَو ظلمت دن) تنل نب



 ةزم عن وخلال هوس لاف . طار ماك

 ا و ]تشان ) اههدنَس د 1راو يوفي ارم ددسن

 1 موق بذةيش الا ناار عرار لا ةرجرت
 لجو هش اولا زال لاسم
 تتئا]وو لرد معلا هنداو ةيجافت )خذ اهكَرُم روكي

 0 راشعاب لق اشو هج ميا

 رمش :اراتش طيور اره ازا ك1 دو يماتنل 2 يهودا رثم كرما نكلا

 ظ مائل ءربصمز العلم امك 1ر5 ب علما ظ
 يم مرت جز )عز ةذلا ذك امو ووتداورع ارتب عما
 0 هريسل « ارك! ةول الت اننا مالك ]يش اتعزذا

 د1 نامعب وذ 5 يزال طن 0 ١

 0 0 يااا
 ضو 122 00 .نزل]ةلذش] و اشتت ثشو [رْزَمْناَو

 ىاب ةيعبن ةربض أو ايس ارؤوب 0 : 5و ربات )اورد: نش
 رينو هم داو سل درع ات مس د0 )ج9 ] جلو ١ ةكرع ةكع راك
 | له مها رهو عسل مم“ هاج ورجخ) نشا دضات دكا عم اج
 | هيلا اطسشدلا ابق عزت ذل دور عيزد اوه زد! هم يعش اركذ

 ظ د !طنك) إب وَرْغا اهينثا يكانل وذلك هيرهتر 10مل 14. ةيعقر رت
 0 ز وقل ذر مز ذعر امن البال ةةووك ايزبا مهدي

 ْ جِياَسْكَل ام عر اقينش ةينشالا فورت وب رسم ارتوورهو هرتغلا همَوداَرع |

 0 عزت 6 كرف نأ ةيذيؤما اعيش لطب يشتد زج 1615و ظ
 لطار هوازن ا ثزموُسؤ ويف ١شلف ةيندل ةزطلت ن١ هيلث ار ثاك

 | ةيضيفجلا ناقشت )]ينصامتدب ف رونو مب عد مدرَف الرنأكم 1نارقلا

 لانوتلارخررطت طنا كت دئؤف ةءاشقت جيغا كرزنرطو انشا



 دإ كم 31

 لزب اصنع هت كيحزورث ااا جا اغلا غاع خا |

 رد روزا اكسل واننا غاز نيو ميدو قع ا

 ا هذال ومب عاب لوو تاك درت "لج زو ةيلووص لروما

 انريشش) ارثش اعف تدزك اَزَمرَسا م اًهيِشس الع ميبنت عيدق |
 دب هلق 6ايش اركاب ه0 ةياتكل ]ب 5 تلا ةييرشو|ةن ا
 1 ازين ارجو من ذو مرتس) !6:قا فذ 5 اًعيشاك ةيفينثلا | أ
 اكس وام انج هدم ميكاتل] مالك د عج ) ماعاش! يق ادا مرنك ظ

 جار ايرم 1كم ووش ] داغر ةذ ىتكد] ]وو اعز 313 عرزترثم ظ
 |  ةمهتشأ ب23115 مع ف . نول لكم :]ئيشتات ا

 ا
 هحلكإريوتش و ا + لفيت نولرو لع

 ,ةرطتلا ديو طءاونل عون !ءانك نكلا ة3 ديم ةتبازخ يزن عضم
 ٠ اون لورعن ويؤسس وركز ٍ؛انْن) عاني زرع و ادعوني

 يقل] !!ّوَن 1و ةيا) عوبشاو هؤج اوم شدد أ
 او ثاكاو قوارير نفت ةزرتستدوزجب اوزخا 1
 ١ لئيزعمتر اون 1 ًيشا ِهسوو طك 2 ؟راكنل ام ةزكرمؤشو |
 ذو. وزر قرط اد يعلي رول ١
 ىيآَلَكِء اذن موي يهاب 5 0 0

 أ مورو هتك هرب ارسملاَو ع رتدلخزت ]تبل
 ا 0و اكو يره عسر اكن انتا تب ]زكو

 ا عسل ]عنج 0 011 هو ( 5و 0
0 

 3 |1]َب ف 2و 2 ©” اي 000ج يت ا ريع 0

 ملقط ايضقنذ )وصفت
 » 3 "موبيل ثياب 01715 ؟.ممْمْقِبَراَدَو ||

 ميكن« 01ج ايتاشي + ىيضنإ)ور ارو قولا 1

1 
0 



 مزئزووعد 6 63 )ورترلاو اًهطدإَورع 1ك !و ريكا الوثب أ
 ' لولا قرح + غشنا عوراؤ ناو تشل رووا هدب رت

 يزول غو هسا ذو 7 لووكزملا عشب, ارد حالك
 ْ لش اوليوا را) + لطف 3 ارد نزل تملا هاك امو مرعب كبل أ

 | همنا ! م ةدروز !ةتفيععو رم ارو طورع] عيش وذاعتاشن)” امَعَو

 وس رتلزيزتعناو رار عون اركان مف راك عدل رطل وقتازز)+ لكن 63ز و مئة شب عرش )تكل مزق ظ

 افق 7 :ثدوشب 002

 3 ]مك وبنت 14, ثني |

 ودعت رفز اكد !هظنورولفيزمر اقنازنه طخنارف وز يقيد تينا
 ْ مانرم ا اكدر انزع 1 0 فاو هر ةدررسا ا
 نيش 63 6الورإ ؟ دوز ذَلث جي قرَضف لعلب اعل كا

 ع اعاَعلَربت اك !ًميبِسفتَو :ارْثَقو اروغع َدظيِيَسل ا عكفذوسق :يبع |
 اعتاب ال وو نورثداو ٍةيزالا زج النعت لووول بمب
 وم درج هاو ماعم ميا كا ف
 5 ةلعركا هدلعن) جرش ريل رم انرمزوت ١9 ةلرلا

 رق قو الكل ارازا 11 نار عون سبعا عد

 اديع ا ا اش الا

 :لراعمس كل |

 345 «فزإ طومابة سئ ازأ 1 20

 هغقتل# ةريشزو] ذبل ارث !عزؤم وخد اازتزم شنو 0 يضر اءافئييزتم لعزة وزيزيؤلانات
3 

 ني لج دف تدي كبت هلا اماترغو زم غاي



 ينير خر ايت ع اعيتزأ رايس

 مال نينا دازؤف اهنم
 رثضريتالع هزعاهيلمت زا درس ق5 1 مزعلا عراك
 نفض )ثلا دب !درثن كو ناد ارواب و

 ا رمال نقول + 1 ذل ريما اميلحتاد ||
 21 تما علنا |ةلخلل از :دهثل وركن كزد٠ مكرم لون تعقل
 5 ينسنتلام انزمز احن امم

 لت ارنب عقر ورم اهلنزك 2 ارت هيلغزو فرغ 4
 ءعلا علك و ةرزور اردن ريال ”درمرخ ذنا هريش |جعرو

 م بتس ةدكلإ] مقر دشن ا رملا] مس جال ك1

 ليل كامل عا رشق رومرم يشرب نا كوت كرس نأ[

 ا ا اقل 1 رع ربعرفز ءاعيغل ارم اًيرشتم هيون خو

 ةبارمل ]وق رم اتتلؤك قاندل ةلوشا امن كيمانو ةاَجَس رع

 اتم ةيزتابانا قلع رثحت | عزاه عوق ؟ايرم لوطا حر مرا
 | غم 1و محلل زنا ًارعرشم ءاوصلا خور زب خل 5 اراعشإورتب ظ

 0 110 كي !ةلإو مز هل رمت ))تقكتو غفل |ب ورابع
 ا وَ ارش اكن ) لوف دذعن لرمي ثرفتيف هذمد ةاشعيت
 3 0 6 15 725 زك دكنرحازثأ علان ؛طذد] كرفشب 1ِدَوقظرْميو

 ظ تزيل ةديفت الخ قرَو راسك ات ر اولا ار عنف

 اسلَض] تنإ 6011و 3 به ركب رسل اممذب تلعو ىو تر اتم 237١1 عع ظ

 شكت وزغ هت تايرْع ناوزنع عزو ردم لإ دز امركم +امتلغل لي
 ريغ امال 1ك هلو د نم امج رخل كه ملكا بيو

 تارا اضنأر زمور: *ماونم ملهَاَو لي رب ةزطاكساو
 | عْوْسااْرَم موساَناَو 0ي15 طب شا! ورعو !هبورش ايرداورماورد !ووراقد]و
 اكن لكم افاق تاق ةنوماذ) 101 ةلكاشت انا
 تيقن 01 4ذرعر رضاه ورملاب غلا اَسيْعصَو زِلب أمسك جت



 ع الغةيشفو ْد] َُرَ اهكقت 5-5
 وي بفرح 0

 راك

 د لبشر نرخ رْعْلا يعصر ة 1
 ا

 رخآ مزيت ةبتغ (ةنيردم طدرشن ]5 ن)َةرَعو ]رع )

 تاو اكن[ «وراضاإغ كت +٠ وراه تاونق ||
 كبار طفر راولأل] ع ميركل اك ةيدوجو ةئررتر زن اككفأاو 1214

 ل

 ! هعيزع اطل لغم ةلولخن خؤرأ معا اشو مداوخلاو ةضانر 5

 أ ايفل ضعب دعؤم]وت زو ا 6 مكن | نوصي" هدم ْ

 ئيِهاَوَه فص ايدام ظوشم قرض سيمر بكرت ة كس ظ

 2 بنزع تنم الاوز 50000 .كرَعاَو هدر رارمزبلل ةينوع)و

 | ةدرركلاو اًهيلحت يؤ دزغ غتاش لو تؤم ذ)]كيزعب: مز اتيأل |
 ا ركب ءاثري عزم رركشورشتب ةمؤرلا ةدئ دذلهزنف (ىيشاب ردات ةريعم

 عجرازلارب ايفد) عضؤت او )وذؤسافورب ار 115 اننا ةنئرتاو
 ا ضوزكلا

 ري طرترإلا ل طحل جوز هيركرلا ءارضغو ل آب) ثرغا ظوريمو ةرزسك
 دسم ةا] ]رف كرشمول لا وؤشن) دقو. زب مز رب .نززمازرغبتدا |

 ٍ :هئورت 1 وجورمرلا ارض ئلوميو وشرب !ةشادا عتننا

 يرضع تال 16بي ©:بناقر اذ لاير 15و موز زود :
 أ لزظيمروأ

 ]ضو ههعرلاو !ةريشرال ُدْلُو ف ]ّرساق دنشعو اذيذ 1
 | لِيِقَو هثدفو

 ز!درق] كنا جرؤورشزو من تاو نبل مشان
 أ هذ: اطعمه عل

 ةقرل وذ ل سيئر فم ترد تمت ورد ابانم كاتيا ||

 ظ مدرج ينعم هز جملا: 1 ةلرتم ه1 فزغزم يقرأ ظ

 | نيته ل ر] هرم مس دَ هلال اف او ةئنؤم هو ءطكبثل عند 221ةلرلاو |
 قعئن]باغ تنشعو 2 ارثدز ل ين روق ونمو عراب

 أرمي اورو مل قلت! غش قلاب ةغلر زنا زج وكرم
 مقل ةنإو ءارايديؤكداب هور او قراقدو لنزار |

 د بيحس د



 اقز) !ركبامو يت )از غم اج :هيؤف موضعا و فل 2 0
 داوفت ءارش ارم مزق لرش ”دوضا عتيل علق اري طرتغم ْمدْلَك :1بت ] قبس
 اورتن لاك كزدارع و قو اجو اوان اخطو رز
 ٍ مم] وفرع ةايراتر) ار اكله |قرركشد ارهرمد 2 ممزق تليه ْ
 ]بخ 10و رش يخل سات هز نمار اشم زالة ا
 9 !ريي )هب وؤفوها] وَدَح 2 هل ]رتبت ون] عيا ةثرصلاو يخي 26 هوراشغدل] مم لازم ةرمرر طر ا :12مو هةَروْرض هقرصَو 3|
 لتاؤنارت عيسلا رئتزلاب طكلخاو السالسز ةاؤؤن اراك
 ٍ 2 اجت نوف عئكتا 00 0 را | لورصض) مهن ةنرغشلا) فذ امد اك ورك 1ئ1] ]د ةعل انلقكم ترتد الذق كاجو | مْوَقَمعْزو تارا عاتب 0 محو ةطورو ارمراوف اد اوف تنك
 386 مرمر ملا از لن ا نعجا ةتلمإا
 اممد) 7:12( وسي اقوم تنل هلل! ٍ 11:عيعومم عمل ِةأَيل) در ٠
 ْ اوم يلا عيجهازبم از فو اور اهلتذ احاول ار
 ةعبز] ميم لعت ثزل] ]كف اميطتند مافن 57 و ارتكاب امد دلةيمز رفدزز] هقعأ
 ا زها ةعيزانل دب ةتيقا مررة رش رش زن 11و | هز
 كركر زرثم امو «هداجرعل ز ار ةقيزط خازم عجرم ألا ةلرمت) لدعم
 وفا عز !ديوز فرو و تيم ارثاف رعت ) زك ]وزو ]جا واكرم 0-0

 د «انزيوشباك زكا عوز ةئدرم نع اهيرقجوتشي 1ك هن
 دنع كنار نيزك انرثر ادبعل اند 3

ٍ 
| 

 امد ةريضرع ةتاثِف اح 1-2 3 دع ابوعيهد رح 0-0
 01 ان ا هز امش. ريدر الرو صفج ورعد ]اذ
 ١ يغب اند زنكرغا)طورثع انور! ذ) مز مدنين !زسرمكمتو علت
 , ين اتكن) عاّرفرم لولوزمم 0 مي | مح مجاب تيعالَو |
 رحت 0 اننا ةراجع : غل ريض هنزانع
 ذأ فيو ملفشل لد[ هد

 22222222222 جد ل 22ر55

 منوف



 مع وب نت هش وسو 2 0

عيا وما م10 آر يَوْ) جوَوْسَه 1س العب ملكوت
 

 ريس اقياززن ةيرخظزلاب

 00 زيمصرم © ناز ذو عقم وزعت 0

 علؤف رد اند اظوحلل ]رون اك رد 0 مسار نكاد آو

 مر ىلا 20 1 ل فتاوي موكل مدت
 ديزل الإ ضو هيلع ارزق ادلب هاش ارم وتلا ءيش] ل1 ]كو

2 زيا للتو + ايم تيفيز ةنف هدد كلَ ةفاشنإ مخور
 

 ل 5 7 0

 3 0 92011 زف ملؤف (ع1عِجاَذَم راف موذيزفر]>

 كدا / 5 !ةنالرل 10 6و 0: 2 اًمرزخع ةض 0 م5 تل دعو زوال

 لوا ضو لدصنوب يك نبازاتسأ 6و غل لفرع روزا اخ 1 5 كديعحم مارش 2 13 1:1 0 ا
 علوم نبذ ةلاآاوشم , زن ةنيرأا )يح ناقد ا 0

 ئز لنور فاو اكفاو ذات ةيزج ليه
- 

 ١ 0 0 0 ويس تنم 113 طلعنا زترب !ةينثتو 5 مفر 5 وى مك 9
 1  1١«ايخا مها كادوا و 0900+. هن ذليل )زارع دج تر
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 درب ورقم دفع
 [ولسم »قا

: 

 2 0 روحا لام. منوال .«يوربتعلا

 طلت : 0 قرا مدلل ١ ! عوض لإ 'لزعات اوعترا عنلممس ]ور

 ين هوس رعو لروطورأ ةزفد) هيزئكوو 21 21زِهةرَورْسم انو َكوَرالِد
 رخل حما از فانا مجوفيؤم زن كما اشكال

 0 اس

03 | 
 هيو

 ديس ته ابن ياجد هن يعش ب

 هك 8 م زون إف لعق مونت ييمل] ردع عوز ع دز اي لردع ْ

 م 41 هيلع . ةدم دال لص امك ةلدد] ةمعإع ءااش]رهاق 0 رو ا

 أ كلخرإقل مما ' ةعرجزم ررثتوز سابق ةينال همز ا ظ
1 

 ويجب بويوو هدوم فدو د مع جا

 د بج

 0. يس روس

 0 .: كانلاأل امتع است اعلن اهلل لجن عبر ع ةيفذل ةزماضاكول

 اي هم ق1 ها اروع : ةغب رعت هوي 1 ؟ هاجرت

 ينم 15 دلل 12 نت هلل اوك درت ال اع .هيذن
 32 18 0 نت 1

 نوعي هام جه ن0 دع انح تح مع ع
 يطق ا دا رئاو نواس فج حس

 هاسعسم بدم ؟

 را مس عسر ب ا جا رسوم عسب هيب عسب

١ 

1 
3 



 | عفش :عرطؤم أل ملام ه1 خ لَو
 0 :زذو لو اج بادي 1زج لب فمان انضَ
 | 5 الوْضْوَمَي 1515! كرصنل)

 سر رع مكن زوزا زل
 درا ذاَعَرل ! :لكانو ل

7 

 رس
- ٍِ 

 ب

1 3-9 

 ا

 لذ
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 هك مم”! رنتلا مضرغ راكد ] هضَرغ د5 دائزوأ اررتاك
 دو ردا اق يرقد لزم تقو نانا شالو 1ورهيز خانم

 رامثالاو: لا حا ل هنري او اسيدشت ةلرونعؤو اقيدخ هلق |

 ٍدنبَوهيْزَغزي رسام ردرشلا عنوة ريل ةبافثا

 بوراك :درايز ا زمنا عقول ةمزاو 1هرصيَوس انت لاو ..ةرطَع
 ١ 0 ءايئوس لجو دزلازنشملا كانتا برع ز :لرَهْسَم هيو كاش همز ظ

 0 2 زد لرب فكن كان از 3 هبريعتت |

 الرج ف نراهإور ”رب) ازركزيو جوشو اكو ]زك ن اشرم تم اواوفج ا
+ ا م ةزسز + عئروش اكوا ركدتك ير

 قاتلا وسم تنعي 

 لكل حو ه0 ]رتل مور 1مساارجرت 1 ثم ثا لزمررغت اهو |

 را يل ناهد ووكر ولا رعب ىف ازال يور كاهل
 ردزكيو )ولعت مزز دعت اضي) مظقنل] هعدزيربز آم مورستتدل سابق ممل

 خجلا له ىبذ دل شارون اندا ةيكدز) اه ريسذ فريز دير ةركزفم
 يوشع راما هنن وما ير 1برال هلؤنرم بكاعن )يزهو

 أ بكد زاثب) 9 بفاعد !بزتخ هيل اتد] هكضزرطخو ]زو ةربوتتل)!ءايرب |
 ْ ربع جن نرجع وس رع بوم ةبت تشم طن 0< ةنق دل ناش وهبت ا

 هنا لزم ان كباتيوز انا از كَل اكن )رايزساته1ةزجزع |
 ك0 رو
 يطا اةاكيأب 0-00 ع

5 

 1 000 ا
 عيربل] راك مشردتو 6م ةدشدقاتززإليرك اعف تهزبمرتسشل]]ق ذْناَكَم
 ةموكم هو )ل او واشيزل هتك ذر مذا دل طا عك +

 عقدا الؤن:ةيورب اسرة مؤ!زكوذتي رش |
 2 _ةاوزنسا ذو ين يدع را اوتريزلا ريغ اوزشا

 م ان 7 هايئا شيا



 للسمك هيمو يىيلفو فك ءاباردإع
 00 للعيإا هاير الز زالوا بوق عازل

 لونا سولو نو الشلال شر ةعقؤال |

 :هييستت“!1ّْلعَو 4 0

 درك اوسع + نلقي ةدارشتفو
 رز نذل يد 1زودزرا اكاولحتفق |[

 - ردي ئءازع عللكارف ةذقازكل ًةيبرْوُي اَيْوَرْشلَ ميل ع هطرْرَم عوف 31ج |
 ردو يا معطل )و عب ترق نشات الما ]]اَعِق

 ؟يتؤفاون د يلح ندا ةهوز ف تسارذو 2اتكن مووش ::ملزترتورباص كلا
 !ةلزووب ا هقناة ا راجل ةينن رو :لئرخ) له ةزجزب َ
 رو اكمال! فز ازاوزع ذاك اوراس انياب :

 | ريماعوذان لاجل لع الز راسنجيرلا حانت نزصطما هلك ولع انو
 < كلج ؤلوتعا راقز زن اتت 13112 نابت اوأل كذا اتش اقرت ءمقفدلَو ||

 ٠ اتَكل 1ك ميك كراش كرش ٌعف تفزكف ثدر51 علل اتي طرتشم ]رهن يكيرغاكلا
 ١ نيج الوراضإمرولت» ما هن بح مصر ١ انيولشس و ردم ةن عشب
 ظ لف تيرتبفاوضو خخ اك .بيعلل يد ا ا
 4 1 جا ةريجترب دنع كن وطر ةباوقوت

 00 ل وات نطو اتيان اك دافور ظ

 : ربع يلا تي مرر جو  اًطْورشِعارعْلا 00
 _ عون !رايتلاز اك حل طا + لوز

 يرشعأو ةلرورَعبا 21 ةوقد !رفوزرعل عسانا تشل ؟ 2065 زب لزتلا
 ىزشع كلماخب غرب ةريجفرمز سلا ةفلع) ]وو مسا :كراكرب ٌةقكتاطتز هن اكن
 0 يد ةياةرارت( عاج اؤاتم 5

 انرولغناو ةعبترج ازال 15 اتغأرٍقلمم 06 ْ

 لاو



 وس يتلا يكل وؤزز طسضو

 تقلع رت مزع رشم مظيفل عه مزن ]قوزم كلت

 2 0 هش 0
 د1 هي ليضاقاطقلا ضداّره 55

 .ةزاانعر شاودر ةويشونزراتالووازمأ ابن ازكتصل كفل اوت

 مهد ثقات انبي مهل 1ةلوتسلو خطر 1+ انيق زفت غم وشا5ر ديد
 0 ل1116 اتا! ]15ج هزاع عطنا لَو

 ئكاتم ةزركن مضايا ] اهميعأ اري تعتز | قضم ]ذاع ليل حيو

 ةاتاة ري ريرشم ذا طجا رموشعا مر يننلا عوذت ا ؤارثعلا عونك رئي انهم
 ظ لست ل فاح هلع عوف كلي اذ (يو )عونا: لكي رطب ظ

 عن رانب)(هرشن اشم ]وسو انلَع 6 ركن داكن ان ماتو ةوعت» :(ةاكئئارئتعاس |

 2 1 دوو ات نم اختار ذعر 1

 ير 1مل 4 قلي دركجارم 1[ كج زخم اتيب

 3 3 . لئتشن|ممارخ ة1 فرْدَم |

 د م
 1 0 زم ةرغ
 ظ 1

 يجي ف دل ةانزنا لكي 0 اق

 لليعدلا متين 3 عتيناو حك نيله زؤر ررشو هزل فوم لوزن غوزكد وهلا :

 || :دطاورثدررب ارجاع 1ع م ول رهو زم |
 ةيعما هلخن !يرفيفل و اقل اؤرسبتل اوم امو اهكش] رقت دب ل] متو ذل

 | 4! متنع 5 ]كَم ةلوئورمفت ععتوت .ةاع)2 خيب اذشف ا

 5 مارب !اَميِجْز امر تبدو كو ور بار ١
 35 هد ةدرش# كلك طن

 نييكوشم لنا عزت يؤمر ١ راح كم تغظن تبااهنآو

 اراده اباظفن وجو اهلا كتلك ناو



 ام 7

 كورزشل) 1 موراي . ريزكو تزن تكبح تن!تناو
 ا اان عم تيوب !متبلاب ةيؤرجت !طكقل لود هن زوعت
 ميوزك انضنالز | ةنكذ1هليزو از اف دهام ميرال
 ْفَماَماَمِن بح لق 1ذ 1و مخل رول ذاق اقلهززك هوزرغت جك عيا هدرتيزنكلا عودتك ثم اهزو بو اهئ ذ وو ةةيلتبرخم زي
 هنو طرمتالو معالي ةَرداَههَتَو | ةراو نكش الم َتْيِلَع تعفو اضف
 ا 1نيرخ رالف هازل اهزك عزم زادششم راك
 0 جالك قش اهركف هنو اتركش 2

 ايلا رس اال اضن طعون لا 0ك غِشن١ 00 ة!اتيِعْرَمْدَتَو اقف اتيهز انقر هما
 ] 00 0 كدي 0 ل ولاا واه ( ارم 8 7 1و ا 1 13

 اذ تيلتاع رتل رووا رطل وز
 2 ظ هع 3535و عرس ل 2 راو ظ ادي يدشكلعؤلا اكن رمورشا وطئ اوزتك. لذ

 ظ - روجر خي م ظ رلصرممَو يصف ولو راش ل 35 اوي رهو
 ١ 0 قليل ارْحْوَز زم ملزم تقرع
 | ل : ا 6-2 :تااخ امزز 0
 هر ارسم وزار انوي غساشل كميرا | دقت ذاب ةرزعلار عال لغتا ساقتا ارجو مجتمع ا 2006 ا ا
 | صئيرمتع 1و )سيرو ةيوشم اكتر اكذب ]رب ازخاقر اطقرر غش 9.6013

 ظ | هلم كاس حا لا 10 زيوزملاوطدنلو زج د رمال ياخذ ازد رلا لذ تنين ماي عم نم ْ

 نمر



 5 ايا
 مووجوووممج ووجب رورو 2 كك

 م 0 0 رجا
 ١ سرت لاي 3 دع 2 3 : مي

 اتْسلا «اضفل رع ورْم ]عوق وركب دب دلع رب 1من ميرو

 وزع لغاز اهذ !قرثعارلا م1! ان 0 ب ا

 (|ٌدلعُو وراكة عزوز جز ذليل لوف هتاشطعونورع هش

 | ملشتا فز ابوروغت ل ةور اجهز ارث 6 ظ

 د طاغلامزسْؤبَو ةيلاث )را دل ايورتششم دارطدو لربنا اًضوطخوواومئاو
 هرثم ماسي زم يراقب أ وزرع عراب 1 :لريقبلا]

 لمينا ارم دقاق[: ارظاو قطط فلو كو فَ وجا
 ةيرطإ ل 1 زر داس اًوسو لزئبغ مك 1 "و حسررفل ]5 غل ةراج د

 انو زبر توغل ل انلكم البذل ذاكرَجْو لَرِصِبْلاَو ةلرغب لع هنوف |

 ١ هيةكءاؤلا ة ضبا غاب اَوَع اع طلال لكرسي ةيبشربز

 لذ ل ناو وو قال ا ونك تا

 | لفل مزز لجدح طار ةنقدااومالؤ بوز )سف ويز تكنو جبع وم
2 ابكرعؤأ كشف ايران ساو هارغبؤز هؤهأو قفا

 

مرونشم نا ذو ةئشع :1رةبنا ]هسا امرلعيم "ةررع ةقركتإب ردا أ
: 

 ا هول عفا زمورشمرو ةقامت 5 اجرا ةيزربل )9 علب ارمي )َءلمْواَزَغلَو

 | قتغبزاٍبيتا2ََو ةبلؤن 00

 يعير اسنراكم ةؤعأاو رعاَو : 00 هب

 تفس ذا: : ليج ةكيظج رز : مل يس ارقد 0 1

 عابتو ا 115 منع 2 ا ظ

 / 152175 عاف رع 0 11ميع اسمر
 ٠ نازيرناومو :ذمكمارو :اعمانكرماب ايمان ةلؤل لا

 311 لاراب ةايب اياز زيزو ل لالش ادم ٠
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 , [مازخاوانزخب اوس !انئجع هب كسك ووري لكل ةملعا
 ( ايف أب ةيرت تن: ربات ”لاركب بسام جازم لد

 ع إل ]زاتاتي كْرنؤو !ىدسنع 112 » «تش اتم 101ةليدتام جا عا ع ةنرل]و2 ]وك | 5و ويرش لربنا رااتنومقر ونشكر ةع جال اخ ْ هكون وو زا طلح دن مان. بو لح لك نلتزم ] ا
 ظ لي يادطرلا هللهانكانلل

 دولت 1 ]معو ةفذ هلبعا جاتدرشل 2 2 .
 110110 3 ملول ايمن هقتاك دقف ||

 * : خي هيلع ذة وهلم دوش اوك ةيدرغب
 ا لك هطنات مؤتة رشلو دع اكن زون تيد ةئدان ةءل

 ايكنااز ادم حطوا ذب هش رفعوا لعب تذذةر ستر وزع م ندا تلك اهل ميما: + 1ع زن اردع تلو تقيزازاخت متؤكطرع عيزالرتمب اخ كلغ ظ 0 ملا ل ك0 ا ظ ظ
 يق دو 6و دمر لنا خور ]وجان تر
 نيج هزل عج الجراد يا كا د1 ذره
 1لييرركيو ارق يك زينو اًبرئظ تاي جركل ايزأل لاي) بد

 ىلا مي قرنا كب اج ايهزللا كفرا و ةرطلا تعري لو 9 هدو انكم جول تراي اود باز اان علم مخك يش ٍ
 روزجب ا اَْرِسَو ةاّوسنا مع 0 و مهنا عمري مف انملمزكي |

 1 انشتشاو]اَزتَِو اوشب] مه كس اًميف ممل كار زفت فووق كا م
 ورح لك هع اشجلا شهم ام 6وليؤتزبرشت انوع
 اع 0 ارم ةدغ مما شرم اذ وف اكمل لغاذثلاو ورم

 رإ متروكوانمب دولا ازا جز عيطااعم دآم هون تشم امن ٍ
 ريغ طيرتتد] اذن الما ةط طيري وي اذ وراشد عت تش هيما اك
 اطل ةويكلا عابتيناو در انها ءاقثارابش لاو ناجل هزي اعطتما !

0 

2 

 || نق



 ظ زر إال بلغ ارظف بر ذل يينكألا رضا علق ةفاولا شم دج

 ظ ردتطر كونسبت ]ورز 10 وزع لرششز .رع ماجور ولف ةلرشتادتو |

 ميهاّونلا ةزجزم طائش اتا زان عراب 1متر جن ديلي اكتب 6ر١

 || تس ازهث) اهنا دلك جو 2 ةاعن] كروب رئت ايت َنّوِلَع مرخ) 15 ةيزكتُي ]

 !كورظف ال لمسنا ةفيج 6و و هارا |
 ا قيمي لعت لون

 نيم مدت أ ةقعص” ع عرج الا يوزع ٍفِعاَصَوَرْمْ عزو هلشابإلا يسد ارم ا

 0:10 ءايرخم ترا اا ذة: 2و دام 5 !«ارمال هزم از :اه11ب |

 اهتز مت !ةزواَقخَِو بانك و ناو اَسْهلَرْم غيت ا رعت هيكل وراق
 1 : ٠

 1 داعلب اسناقيميز هلا كير ةرمتت عر ايام فل فرش اسيد
 ام د ةيو اشم طعبوت ارو 19 هزت ِهيلَع 3 ت11 1غ خرا

 ذبح تع

 ا 2 1 ا ع

 يوناو
6 

 فال ا ظ

 .٠٠ ٠١ د1 اال طر

 ير 1و فرو
 ْ ا(وبلي اهييئوئراستو ماس + + لبسوُساَو يشضورطعو

 ا ها!تزرثب )اقوول عيرس اندر س رم اعْوَم 1 1َجَعفآَو غِزَماَو ةغللز

بو اهتلمافتع عرخإر اكامز قزم غرف رجا ةايزو و1 لكريم ورش ||
 | 

رتارب اع لإ رن ودوار رواتبهم اع عزنا
 | ةفو

 أ د13 رو تعرت ارسعزو )ذرد ا زمر اكعتا عب 0 نار را

 ا موتا رم اوراتز بشر كد زكن13و انغلا ةث1]: ةيعوؤم) :لريشرم شل |

نكرر را ارو ناتشورال اه
 | عرفنا وعتاب 

 |(مزمازسس امر تاو غيرئرضج اريكاوسبز ]شركت طنز ] غففب اعلن
 2-آ

 | .نتنم ا ةوع غيض زم يم اذغامز نيتك 0 اسي رع



 طغت ا ظ ريو زفت ةلضيااز هزم ةايضالا دوك. ذاك ظ هيدرات ازا ان اقر ابهر ذانوؤت 2 ذولا هَلْ يِئْؤْفَوْسَوْرْدَتِإ 1مل مورا زم .ل ره نمت ان 1َورْمَف الكت ارسَو انام نوال عنب ةاَجَم + ةيك+ ؟ يزن يول ظ ْ ارا زمزم هداه اول هانز متخ ءاطذاتز وسع 55 تيرم أ 7 0 0 4 ع ىيمد) لحم مرن زدت رمل اوت قون اقول زر اجعت ارز اَوش 1 يؤ ياشكر 1و تضر عفوت رعت رايق اَجَعْناَو عرف ا ةكدن) رمشلاب طاوس ارياجتزنال ايتو دشن لإ ١ لمت تؤف كيا 5َو هت جا راك عرفتم لج ف ديل عكْفوْردوْلعا قصب 0 ريم ركرداَوشو عابزلاب ارذم !ةوهراقعلا ئهزهات :ةزكشب .لره هلع زج ع :يرثشيلا ْ
 بر وتانانوزاط نو اا رت رع ايس شت غزوان اني دسم عراف 15 3 دئآ 6متر يجب ةلؤ 1ر1 2ث دوُلأ مقوح | َم مج (ءلت ل ركل فك عنب بقلم رسعيب عل مدلك | فال[ ٍغنعاَو 37 نما واكزهلا زم عذفو نوزع )ذ لاو 05و ْ ميلفرز سرر ةشو)ث إو 120 لؤتاو عزل ةيورحامل ةشد خت خلا هكا ذا وع وجو ينم عملا مز12]1ةاجرككلا بيرج رجل الو طلقن | :اَكَبن َوِفْسَدَق ةكاَشَم عوقب اعيفراعرذضت ع زوززتلا 2 + رز افزعشلا تش هوت هيرو هن اَصْغأب ظ اع رار بيكر اي رزؤيرش ماَطَبْن او رع م1: رع مرسل اهون _ ريت وترا هيرو + باع َةرَسْرَ ظةقنإوَبأ 8من ؤرئط است لاو رج تلازم ميك امرك ف اهنا زو نم املعت | 2ع الارث كتشف غطي ؤر) رو او هاتف إَور ايلغ م١ !ةةتش وشو مل 3 راوي ماقام او غش عبو او كلا روث روت ام
 هلي زروو اهنا روزاك ديلا مورطارينمزا عيا 0



 زيف لوا ام نا ةعزلالج حاجز الثا 4 ايفر روز اكن

 رشي ولم جدلا التف او رِاو يوم مان لَو هام ذلكو حوش وبل

 ضعت 1+ يرغول لل كف ارمرو وشو ليز اش وة لقا زنا

 ا ا ايرع]ب ذل َكنَعَرَو ْمَعل !ذيشيرعس انهث1فْئرل او |

 هدا[ ْوسو يع اع خيول اورج درو أ

 املا وفن رقد إو هثم ةكرط هم لمرْكوشو نع 3 ونقل انلباقنو كا زبه ةودنح

 ١١ ازعشا اوربا ضغيرع ةاروملا] 1و رلزعش)وايْوَف هيض ارب لا ذه
 | ©يلتمو مساوي ]وزوكم هز ند د علا

 لن ملع انشط اد دين اع رشف ارو اشا عارم اعق ا روح ةلومشتا اكشن ادعس

 رجب تراثا هوز لو غس « اتئيو ءاكعباةئاث)ةءارنا يشأ
 لاك متاكش .او هنارخأ عرعر رةشنل رضي ارث 1ّكااَووعْرمَلم 3و
 000 1 تاك اهرت دا 0 زن عود ميلا زكر

 4 ناار نأ + ن ]كلنا ةارزؤاب 2

0 5 5 00 ٍِ 

 1 بلا ان

 | ل

 ظ
 ا

 0 5200006 روزا ةلعوب عقناذيك اوقات

:| 
 ا
ْ 
: 
4 

 ا

 لشد ينال ةاميمو ةليامتنا اًنذَع] يمحو يرش 5 ةيرشتا

 11 رشد امنه اه هئباْز ورا ان عف]ول 1ةرارغشما ياو راركشدا+ رش

 | فرجا هطَو + وو رع تقن)ةلا انكم زف ماعد زله ذل نيرارفست]

 لجيش هكرشاتر ةريكبم ةكَصَو الك ديم ]رك ُهضَحُدَم

 يك كدت مرخنما غشنا + افوزكرم زم اق زور ارخشما اجي زرك

 ينفي رتل اه جال تلك مو! لاه امرا قرب ءزخا فدع مق اَيَْع
 ركنا نسال ةنغرنر ضل وشنو عض ام هع رم اذعقْوَم ٍةِسر اع

 ارسم : زم وورش رم ثمل انك 0
 2 ممسسل » - اا مصل
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 ظ وتم كنور لقرون النقا
 ءوكسو :ةذئفِاذن) ٌعْقبْرخرعْل)َو و اهلوف رمي عاج ةلشم تعرم

 ا

 لا فرقنا قياوشْسن زرشداعل ةيجنرب 6 دنقل ذو صولا
 ظ | لس 0 ف ياناسو لقد ريس كنق رارذشلا ب امرك + يوت شوو عزم تع

 4 لفوز فالق نراها
 لوف ةعباذد) ةقرد الكر موُسَو ةيزس لاول مكه زن اهئائرشت]و

 | اهو 3 يلمس تفرك انساك أ

 اردو لل اووي را طع داكن رس
 ىسمسو امززح مرغ 1 طهقرز !سرئئرو ود عاقتنو او كْهازََم رخال

 باردا مرابز روف زالور علل اوطو سور دو تاو عقب اق دم
 ا | ميول ره راش مرذون جز 1 ولم 1كج.ذ ياك ذو اذا عوام انيس أ

 ندع قلك هور دما هييبان تشل دلكأ ثنكازغل عمذلا هنن ردكم ناوشماع !ايزكمز ار ذدب و زغتؤ كو نم >ارن لتقل روج ل خت ظ
 يرزق |ًةاودح دلوع ثلا ه.ءرامثاراوأؤ نسارغلاراجا+ج ةةعيض تيت ْ

 "اال قؤرت تبق ةفيرخج ةيزكاكّو .هركرلا قوز طوس
 يي اًرنمطر كرم درع ون اراول أب طتيدز | تصرف .اكئِدَوَمَءالابتِفتنَو ظ
 0 :متات زؤر !مهزرارا ارثشأو 0 7 0

 هررشن اضاع نوشتم) وش نرخ ورز نوب ظ
 ياض :مظا ابهر 00 1 و و لوو ركل ةالخ
 ورد ب عاج | م, مخ مخ: عورزم 0ي)) كرم درج تلال قمح ]طيريرَي لاحت زعم رشم تفك كييك زنك ذكينعج ميو رج# هلوتبت ل :روكارتغ
 علام عزن دامناو دارئارمرشتو ميما جي ؤ ربت ان اؤعديطلاب ةذلا +
 ١! ااا والا كرا ا كك



 1 0 1 روما
 || ملمع رالف وشارك مقا 515171]طيئورْيَم) اهلزف <]رلرم

 ظ 0 عبارمريلير] لما اكره مرزنت وز :ةركتاقزبملا
 ظ ىساذا شت اهب كروم وفوز اميز اه رمش !ملتعالو

 | لدغ انو زوفيزهيعرت 0 ا ل مش
 | مميوس دو لوف مس زيفو اتمتع مكر جو َرْسَجح بش
 رواق فعول 1 لا ذنب ةمعف لريثيت ا قروش

 ُِش مان اميطشجب تنبع 1 هب م! بم 5

 0-0 +  ةماكرو خانت نيرثووعات) تلقح 4
 رب اسك ميسم عيال امن[ وروتلا٠ ٌدكذمت) توك م5 نام انا

 هنو جزيل قارا اوريو لرقم غرم اللوفر
 ازمار اف اسم اطاكشن ةعاق اها

 لج واحتج ولكي مر آس 2 1كرذط طرو رطفنأو 3

 ةمزوكتو وضنج ار انتا امج دا عشنا ٌةبشترسو ئرداز خطب دود عير اإل |
 ضروب ةدلشمل ءاشل اهوش علف عم هلو يلا + وكان اووي لافت ]و ||

 | برجل م اهنا هيرو موشح امر وعون ادعم ميشو ا مرهال يعط تبن
 ا ع افا لؤت مميز ةماش ةرحإؤنا

 | هاا لاب هيرو هترزم] اذان ب انه 1 شد

 7 زج اًطنز) اك اكئمرو 6ييلْط
 راس زي يسن! ريف رار عري - ْ

 9. ةذربواومل يدري اهرعشازمو
 20 اقزام
 نر ا باش كنك »)قتلو

 تاوذوم امون انك زول رولاب شن كربلا ةرزك طعيناب نيتك دة !]ركشتاو
 | قربنا كيلا زاهئشش غار 7 ؟ايريانلا«ةشاوز او بتم ْ

 يسم وسوسه وسم يرو يسع سوسو م صو



 3 ونكبوانزو هيبشريا وةك محو تْغذ 1)فْيم ارم ايوؤعتتو
 ا 5 )ور )ؤروسست مهما اهنفد ! ملمع جون ًاتور ا

 ْ يعاب وزق 01601103. . رابع او علا اهلؤ ف يجر
 3 ةشع عم رْتقل ارش م ا |
 ّْ ورع ]رجم مَ ةلكتا )دات ةيلضاوبو دمام وحاو +
 ْ يئامز همز ادبد (هْيَع اذَوِع طورت ] كين اكدل 5طسناَوراْوَوِعَو
 ا يانا غم شب يو اح ةيرزم كفل زور زن طز 15 او

 قيتكشكو وع زيلختت انتا ثداؤ ابطلا4.2لاف ةشعر ارو ةمضع]اغيم |
 راتب وينو طل راب محسن دازلكب هز مل + زنون

 اهدارثاباقجنتراو زضال اونو لرش ازمير ديت واج عك )هاي ارش 3
 || ومو لج جارك رمال مالك 55 لجو رم 9.11 كبف 1ك 5 واو امو

 ومو مشت ةولِسِلَو رعت ءلوحيربرعسلا هلم مك اشد )لقت 20
 | «اقنو ءتساكيلجز لا ورنو خلا :هاقاس ةيحو 2:10 عوج او وون
 ١١ اضارو' هلا 00 ٍهَوَنيو تيئاشل ١ اوشا عيمو مترف

 ٍ ل 0 1 عمش :!ةقيا ع ةندن هوت اسمر ْ
 0 نإ 500 مساج زي + لمت ْقرفين )مرنم ارم انك امتخ |
 رزة مالا ناوغجا مرنم تنام ظ 0 زهر كلا جورغجس تخت ناو جدا

 ظ --- اهتم اوف هب غشل) لان 1!آَرمو اسي هك غاوش اك ظ
 يدع وزو هبكَبَو 0 ةييرل

 يكد ردرييفولا ير حال يذوق لركن تنكر آر اهريسف ار رزس ةضنع
 ا ني عملا عرف ركز ري ارعف مرن ةَع ايتن اب وعضو يل اهل ةدقتما

 بتاتا زرت طنا يانا علك ويك زاجور ايبا اةدوزغو «اواخال
 ناو زمدزب عونا رهن عيش ارو ةي)6 دز رقد ل طز اا دز كاع اشر
 ْ ا رعوو مارجا هيك امال( اوني لات 3

 | تل ذلض تزعم 6. 6س تنل جائت ةدشلا تا

8 

 مم سايس سال فطار

7 



 ةقاقب ا ]وطت 1ك ]ذو : .مذنلاةيرشلار ابشن ]و . مدل لود |علكرن 110 اسمع
 مطااع مفكانإز رحت خرز ]و مهبل 11 اممم /بنل ليم ا ةلقب ازا «يهواذ]
 ا اىاهدرش]َو لقا ثم |ةركفت 6 طجنلا ةلش هر

 ْ ةارملا اذرك اب ماهم الزخ 9 ارث !ةز ترك انكي 5 بفرك قرع ْ
 !ةاتيزواهذب) يعن ذك تيوراؤمرد )وضل ةزم ولم ل هناي ردا وزونل

1 2 

 ا 5 6 يلا يي هو خمزب نع لطعشا ظ
 ذل َمنَو كيتو مو هدوزم موُرَمَو فلق مةيدننرو ل ولج كرتش) : ءاندا |

 مرجع ةكقشتاتاتادلاهزمركزدلر ]فزع اك ةلازكو ت وا لْنَم
 تش راو مران رزخيدل فل اهيا امين يوعل ال ثان هادو
 اركز متم ااا رعت رز غزو خقق | لعز ةرزأي عع زمزم

 هثااو) رق راجعت |يلزقزو جالا زعرت هك إزز :زث] + ةلطكشن امئاَنعَناَو
  ةوصوو رز ايديك )را عبعل الا هلك 7]65 طز اورارشتلرع زب ْ
 |[ هيك نوفل انيازعز ا زهزارجخ يار عز انج ةعرح انو قيوم ا

 ظ اوت ذاق لاو ملم رقاق تاب ع سا

 | نقدر وعلا اهينضوب ان اواو ةيداعنا ابنا يدوم ا تار ثق
 || كن]ذامو عب بد مراته |! مولغعو مان قبلا 1:15 هز هزل ةرتاكوو
 | ال217 انا هع ففي 00 55 انشا

2 20 62 
 00 ا ٠
 دقلا ويا ردزب راضون ]و اَسْيوْفَو بْنَ هاا



 لوم عرش لول ادن إو ةئمن لَك ءدن] هن راه الو عفش الو ْ

 ا | يئاسل ب اتَسْو ام !رؤريف الي لعزيز
 دس ليت اب امن ثاويزع اشد ل]اجفرازال 1عئلاارب ْغَمْساَو 3 عييرم ملاذ

 ْ عشري شا عاش ]ضرع + اياز رين ورك |ريرح لزرت ظ

 أطار نبذ تاز تو ررغوم تيان ار ون ”. بوطخيل ]و اهلؤ ف
 عا ةدايئ اوم هوْرعْفر 1202 او هياكي عتق ورب اوخق اللشلا يئأع |

 ومب اهو زر ةراقنم (ماارنعونو منا عاخ .درمشورئلشراوراشت رارؤتل) |
 :, ؟اشلا] ل1 تفرارل) لرش + وعقب يلذنا رونو اوءاكنإو اورو ْ

 تييشلل 101 0

 بيداقيب غنوا رز ]3ْؤلا . ةنلثكب تقيشت ! انتم انكفاةينعم او
 0 نينل] دك يركن ارم : ريش اربوشتو و ان رثكم لطي 1َواهلْوف
 0 هذه مر دة ازاز بون نوموعت را

 ظ سلا ع زال قاف مج رختو راو اذ
 اهواز زورا ةسلزن ]2 ورتدلا بسر !ووريشا ارسل رئ )عر ءاسكب) رش ديس
 ملط داتا ريل ءؤاك « زعاشب)]ذ اهنا درع الوم |

 هاير :كع) كرم زرذملا: حرث اوزدبتشن )ورتب اورتتقوت)تمَبْس !'علؤ ف ٍ

 رح :ةارنمسو“اتنبشز اذ ورم ةامب 17 لورت ه1 فن اشد ) 6و اذن بد
 4+ ]1ؤعلععَر زر عيار

 | | اترتآلا#اةنئيسلا عزا رق و و
 لاف هت رع از يؤ ركز 1 ةيطضؤ رمد اظيئاوردبشلاو وتنبستاو ف اذن] تلد

 30 دنع 2كلَوضَر «اهنأ ارثرمأ زب امش
 : مرينا زي اوزؤاو خس 0 اهف اهوورتةراوشغا ثتاتو
 600 دول كو زج هز هلك لكلا 1 :ربامامكفْناَو يو

 ارماني رئي كلان ةكاقز1 رعت يشر نيكل انو مطعما
 قيززعو 20000 اوُكَتْس إم اموات فذ ]تب اثق اهواي هدو طينأتأ
 هلا تريبل ان قر جوز رار ام د را قول 3 ابا



 ظ يزبك ١ دينو ير ايلا عمرا كرر ذو ديج] شو
 "مكن !3] عرش عزدستا :لرا فريزر ابا رثؤم خذو ,ايترمزشاةلعد ||

 زك ناو ؤفزاكو ةلتذل ] ْخْرِمَوُس "عفر اك راتخا عروثرفللا ٌفلتْخأ
 راجعت !غزب هذ 0 ةةل1و مشل

 رينعزم وساع ارانلطرز مغ ةرخز اف ةرث جلع ]وطن ارش ]زف اارعَو |
 زرت انا اي لاخج هي بكينج قب: ب ةقبإاز ا كيت درشم !ةكيل]
 هل. ىوزرملازؤخ شرما ظ
 راع ماج ميكن هع يجم 0 ْ

 اي هرعت زر ار اكفنار اص ذيع زجاج يار خز طكز انجز لاا |
 11 ل جيغولاددكو راج راك زاوتلا يوناو ماعز أ
 © ةيفديإازم يدرغلا + تزن درتي رشم ]ةئاغ هزئاو مفوث ام اذ لم 631ةلزخلا | ْ

 يت اطل او هنو ةزرثلا در اتينا تل از غ جرم ار الذ ١
 م ازاق مدلك ١ و هارت نلف لا
 #4 1 لاذ نعاني بنش اهلا عا
 0 ذيتق هيوزطاوربل نعل يلوم! لذا رب نيل 3
 ن 4 مرطلا نقيزيعرانرانك انك جبت اكان! ريت رعاك ١

 م« رجالا ْلْوُف ذوو .انِئةاظللزبسل] 15 + اذنيزت) |

 اول عجاَرْمآ 16و خرا ارتاع ثالث 45 اتسع ا
 | اءايقُي ماكجل !مك كاتو ةعاع الفنا + اجر 12د 0

 | 1 ظيارإلْزب م وكيك اممعؤا ران اكما مليش! وراَلْش آو دقت زك فطوم ١
 دورا سفوززورد رياظدال انجاز 6و وا ةرزور نار اكد 1
 رافت ازال لها هك كي :ة1رر ايو ظ

 اهقزرخ زو و ةرتمت اروكشو هردنا غض عباتيكوبز اكرزاودؤف

 لاذ ماما وهون زار عن ولا وطنالاو عزعند !ضموي و رمأب ةرعاتا ذأ |
 2 د 5 اتي اكرر آلا َةلَعوم ا ,ىدررلا
 5 4 هه ههاوويرتسعز انو

 ا ا



 علب ازرم شراك م رشئزنج ثار ازتشأت 5
 |ةئلثلا : اكاد رمش 13 |3 ”ملر-- د ةكاند ازلاو تفشل بلو فن ]رْغُذ للدخل

0 

 ريف او اح عا ىلع ا#

 5 لام كيوتو ةفلق + كل 3 ا

 ةفلقزع الزبر زب رشق "مم اَخِاياَر فلين طا هو

 ةع مك دقن 5 تَبِرَجَووَر هل ام "اناا

 ةلدج اد القا زو لوز دو عز ارب حا «رثزت بوت دوبسون خو منوم
 ا يل ا ل حا

 جار از رون شفي زي )اة يوربللا وكما
 و1 قوات تو - ايلقكي قبض 11١

 ايت هزل ريتك سلا قدي # يفرج ]2 !ةورْهالْرْعاَ

 ميشا اهئداو 1غ يجونزنت !ومت موويلع تدر جوسي ناتو
 اهلك ةاسئدل] + يوك ظيد ]و عملو اْزَرَف يرفعون 0

 | ني هاف تدزراال (تايدزو اوومَسات رض ل كا ةرورم
 قياكلاو ل امزن لطم تلف اعراسوتاوامفوكشل لك ارئَوِم كناراولا

 رعشارا رك هيك لهب رسب كن اهوركع 1و!
 ديسكو و نش فيو طعن دلل هول أ وارخ ءام1د هريخا ةل1تةعَوريسسلل قم دبا

 ايل انؤزونت ازنو احل ويدألاب عشت دز ةيشتلا دنت! اتعرج ل“ 316

 يدوب دلكر ءايث وبدي ]وشم كامو ةعام اعلا اًمِنآ اهتكزويكو

 اوما اَسْيْوَمْو أ ثلاث تل ن 13 ]كد ب ةيداشنا عزا مكب ع عنيت الد ْ
 يجن هئالورمايخل )هت مر دشإلا جزاع مغ ا لح +.ة!يوَع قبل

 ظ كلاننزم ريكس بن عنو روما يزط جوتنبشلا ميقومولفللا
 بساع

 تاتو



 اوال يال رز اشم دمر ةزرخلا 6:5 أل انجوكنم (: ليسو

 م ساس لولك عفت اةيطيدرخ اع امن اسر ) رع ا

 طلاع اهرب ]1 )اه ورشلعل] وورد 00 )اق ازكتو اممم ||

 ٌ 3 ل مه قرض (سورد ل ةاوموغقا ع قال

 أ 7 ادوار هدو بأ كور + اا

 : ل يوي اوم : |ووشوغ وو رو قة جك راع هانا ْ

 ريعل]و مفصلا و قرانا باتل و ارك ت5 عم املك لذ وتو ْ

 لزم هوو انيرشفو عموت او ةضكشلو غب 0150101 ميغ او ايلا رونو ظ

 كفن ابهر (6لف ]راسن او اماكن الك ةضام واي كار اًرِث ايه 1ةرتا |

 عع ترب زهد راع عماقإو فو امش دمج ] اجو كَ ارسم لرثملا :ةَرِرم |

 انيونا روكيز از قعر 0 يلم ميم 51 / د 1 يبس ل و امل 1
 دقيت ةقؤسؤ ركز م الل 301م1 ريةلرطجلا قفل!
 لشوزمعلاز ةيْعِاَرَع ركنا طع داك ير زغب وز اهيأرف ظ
 | تبتلتن و مئكنلا يلم ضوريركتلا:ثءيكاشد] مدنكج عيربجلا) عباس ا

 ووو اَبِشاَوْم ةاهْسإ )ا ْمَلْعَْو دافتنإ ماكي زا اطيمو خيم ا عزخترنر ا
 داك 4 اا اريل اةتيرتوشكو# ب5 امرت ارثب منيب ||

 ظ 0 ا م
 قع

1 

 نيا يت ا ١

 ل لزم كر ايفيز 112 اتش انبي ثيتلب انفع شاق |
 . رك هيأوب ين قي < لتورب ترب مسا كعتال

 | اكتب ارو ةررشك رشم ]دانت 2/5 نانا لول روتر راجع ©ينيشلا ةمقت |

 الو رووا 0 نشمي هلال(
 ن1نم الدي

 ل



 روتين | ام تكرم اًنرِتلب اذتم مغ انمءؤر اةوؤكج !رارج اكن امج ه!َز !رأمنلاو
20000 

 : هغل1و ناو عللتل ل اا هدو زمنا

 1 !يِيسورعت الدم + هزل! بالم عمن قر
 رافع شالا زئر ةفيكو ازيك ابلغ اوز!؟ اهلج ملرف قغللا ظ

 ظ عودا ةؤج لارا ايزعشت تنل ةللبلا ؟ايلبق رزان |مييشت 3و هةر ذو
 | درجطو ءامسكرم دب متشت )هكا قرارت 1و ةكفت اول صور ان او
 قا ينم عبو دانا ملا اك ةدَسْنل الا: لو

 ل مسي

0“ 

0 * 

 0-5 : يمي مه حول
 ييزموُخ) ةاسن هدد انعريز يش رز د0 ملؤفَو
 | ربارمزمن1ماعَيل : 0 هيام 1 20000

 00-2 ةيلذكت ةبعد مج اجرت امؤف

 ثق .عق و تل هةوخإو م اس هكا

 اهونظو رو اني مع ف ماةزتل دوا تدعو را

 1اطاغلا ادا لو كك 0

 2 هزات اك هيض قطر اجمل ):متز هذ

 ٍلَعازِجِإو ات اراك ذل ورش ]زهرا زرع و ارضا رواجا اوما
 رغشاو ترقد كلَ لع وباوغ وزو وندعو اًمكرسن إكرانغت |(

 نون شور طا وهنا ؟يلم نحف تاور اتقن اوتو

 1 ا

 فج ةيائاجفا وذم 5 .«٠ اًْذَح ةرئغ الرف اًرزم 41

 ديف م امو ظ
 1 ةئلد] ]رغتا كك ْعْفَوَف١ 8

 0 #4 0 انظم
 2 مرتي !ةرنم) هد 0 ْ



 ياها قةضْفْلا تعم وَوِس قد اعمل ان ظارَعَ
 رف قيمر اسف يدل: ل هين الز اكو «ررغت ثيل فزف

 لات ايو نزال !نهنايد ند انك نك ذه فزنا
 دارا عاج موش 1 اهعزش] رداع انك 1ر1 دسك مغ 10ه زهشدلا اخو امل
 ريل ثني اف هسراجل) اب زرع لوعسم د عراف كو انا ايها
 ميرنا غشا انك هيرئاغرث !مضيدو ةغلل )حازم لماع كرضغ ابو بلع نورا
 | 11و16 1 ابطا ةلاذز طرا عتبنيز اناني ييسر

 ةذاخ طعرجزراذج ازكو اكو مراطن اورنج ريم ديون ربا ) اذه هش اَوُ اَوْحَو ||
 | ىلع عيش عنحت مرشاو طلذن مب ةكضلاو طا زثوؤرقت ال ليشل ]ركز 6ص ظ

 ا :فزشلبم ةليسأك امو ة نشك ةقيدصو رو دزشاو نجا ْ

 || هدنع ثدرجحو راو ذو دو اع اودع انو درتتطجم رثشداو ويسود عج اجيزخَوو
 يسم ع اريد ورغم ثيناتلا ةَمدلَعَواش إب

 ربه اشو زون هنو وزنك 2 00

 اتاني انس اراك مل آَوَنَع وت بوو اتقل نات
 | ةجرضعي ةليثا هزم < تف ]زن حو هون تيد[ /هنل إو ئزعألا

 ظ سلع زينتا ةزقن اهتم طب 11ش امو نجم 6 ظ
 متضطاَمْشساَو ريش ال 1و لفن ذثل توزن ات اثضاو لب وزهر |
 5 ةردا 573:5 نه جن 0 / 2

 واو وة هقول زو ازبار رع 1م اكغمل ثان 5)/2اَوسق |
 غي ]وُنفوَر 13 :] وسوم 3 خمر ايتابال

 | شا 0
 كو اقنابر وداي كفاك لجن عشق ار ا

 2 وخز )اراك اةيزرفشمو ورا راو ازو وريد آر وقعت 1 وهتورتسركذ ورسم بنا

 هم كال هن يراوح قرر عكا واش

 تن د ب سس يسيل ل

15 

01 



 اروح لكي

 مآ

 دؤتل طيوُبشرَمَ رايي ذور اجت ولوخو واه !يزونؤي زد ركل]َوراَوْْشتَو
 رفالز] لم اقازسةع) 5) هلال ابك بوث ايوا رمو واج ابك ظ

 | طَجّمرِع هذ واَواَسْن ]قرون م داق اواو اودك ملح اجرنا كول !هعلثخا

 ينل اب تنور مب |بتيزم طعم ةيمدار عاوز 6 دزَباسن لع ررشركل اورطؤي

 كنلو ءايث 16 انيرو طن أل :اهذ اب تيرتس .هزكل] هزم ]غور او 6اندري هنأ
 ١ صايفلا تيس هيب هلة اعدل اةاهتدلا عوازم كوالا قت
 النواب تكيؤاذعرد) زرع ازَميَو لوغمرساًيفدرَر اتيركزي اعز قمد) أل

 نلقت ود انين دلؤن + 5ث داطي علام ناب بكيزاو ةوحاو زم ظ
 ىلا ةرباهرثعدا كل ةّور اتا ورث اوجذا ةيسمرتشل اور + ماثنآَو عقفتب

 دج دو فوباوبف يعل ركشو وامل يرث ]وذل ميار ارو
 | ةثعب اشير رركتي مدون ييضدر ار اؤرثت ورش وذو ]قائل اغابتا
 ظ ميدرركشلإ )امرأ ةورزسؤ م هقضحا 019: يزور ينمكؤ تعرف

 ا هاو ترا ةاهزوم مق ترخؤبو عيبا ةلروزدن# ملك الا ادجؤن |
 لمْرنإَو درع بم بن تايتنك ورز |

 ظ وشل رع مزيان: الاوز هتسوردرم عيري
 ذا :15 ام ن1 ةَيشنلاب ةليثف 6اَوظراز ًالَوْلُص فلور نإ ]كام
 ير هلل قزم نيمقتل|ةقع دبس ابْن هذا غِتش اعد: لزعيم فَمَا ارد
 م ومرتشد لم اب هل رع ةتد) كغ ةاةبازَمودوفاقعملا
 و دن ا» ام ]هت ورشلا ار ساروا امكان
 ا فيزام) عز ٠ قوألا ةردشم اونا م او امدق هون ارتشم !؟ 15ه عب اش |
 | دتشرخ نابع افهزكا .اؤنشمر ازهار انا عنيها و
 يم ا وا اةىرتلم# روتر خود از درسحَو هئدز 1]ةؤركيسلا]
 ْ لي نم كح رو عب دوز هيو رنم زجل عونا ]يق جاز

 متع ارم يقي را ةبعتبز ا ا 1مل دتت هونغ هْيَسَو |
 || لرحم 1نابعْلاَرم تداؤرتغ از شنط ريد دل] لزمن مو هلفد

 يلق اورو وعنف وس اون هاطن هب عع رمل ثزع |

 مالست)



 هيب هَ ( ايئسْش]رب ةيس ]و متخ 15 11 هرم الش

 97 ايزردت ا 00 0 رنا

 ةاعتما فت كؤاجر اجلا ماذشد]ووتطت آريط لردؤما عئَجكباَر

 رد ةكر كلن لل هام زوجدو اه عس) البلا 0ك عولش ثيشَع تيحة لع طن
 و ايم مط عطا عروش والاب كل ْ

 ةيزتكل امو حا451ةرتش اتت ألا 2 هرثو ٌعهؤت] عاج هيما 4 ةبعبتررفما
 لو ان باق رو رمد ل وجا غش )ب قنا عكف |

 | نيو ]وسام ]ع واذب عضفن كفل ا ا

 ذه و زك ع رزت + ملونه يب اهكع هدا رق 5 ةوزت ا لوا
 ا يي !هيصوربل العز طكرلا؟!جأ منوف
 | ردو ةرتم و يتسلل بخ ردرخا يلا كوني 0 ا ةببلا

 ءا فلن قليمألا يوسف ور وطفل اب ثبت عيا ,غ

 هما نس سا 227 ظ

 5 ل رينز, لب ةعرجت مي

 هزورير سم ورسمت آو نس] د 51 - ته ا
 نيت ©ابطو ةعاَرت ؤزبو يأ 38 ©1تسوثلامرْهَرو

 لوم يدا ازخ + لكل فوت تلا دسم © هينطسا زم ةزقرب مساَماَلَو

 مكشل] + در ل وشل ] راق ويدشت اقرب 10 ةبلكر] هم 1 3 ْ

 يرق هلع مل اياَشال افرق كا ةيكفداو ع اج

 ابشن ةغوو !طق] هلكمرم 0 مم ]دبش © ايرع هيل عنعل اولد درجت
 ! م 1 ا 2

 هك را 0 : ل دلع دل س1
 ْ ا جواز ذذ ]1 كع مان ورتساخفا

 مح 0 رمل ير



 0 كش :لزكش م ملول ةيزكو انا نان فات والم ْ

 ْ غلب] ا ةوورن ارث 15 زي عزتنو 5 سرت روسو شتا هوم
 رس ه]رث] لما جيا عزز جورئان ا مشت ةد]ةبةرغ1و ||

 لتجف اوؤتاكزب انند ارا ه«زطْألا بَتؤإ ف اكرشماَو '

 | عقتت) قاب زج ديم ين هلع لميت ذل هلك قو
 1 ه8. لد دك 1 ضا

 ا

 راقؤابإإب هي ضجر ع
نعزازم ولع ل روخ اجو اجلا قطو

 /| زيضاكيدل

 عاودت ول وزغو وبكت يول كر ازهاةماثل |

 ع 1[ را ةايوفسو جا يروحو ْ
 ” روش جارد ِهِاَقْل) ميو اتلاعروزاتج] 3 نر

 ١ 0 واتا شلذكو تنوي دو اعز ابا
 | تورتق هاك طتشزريانتا رع آوامؤو موج او ارش ارو عونا اازَمو

 0 لقناة ناويرظلا |
  0داري ٠ 006

 3 ل 9 ]مدل اب |
 ب 0 وَوّسل) م

 ل 0 : 00
 0 وة

 : ا
0 1 0 : 

00 9 1 



 1 ؟(

 أ رج اوها هيد عض او انصح رمت هيد كر ا الر اركدل شيكوفو
 000 !هيتلكلطإ عارم
 [ئاطششت)اكروو 053 'ملرق

 « عمر ترطب 0 زجر انعام اور 1 دا ا 3 6 هاربر ١ ٠
 100 عيل او - ْ

 ْ ماو
 د 00 يل م اكينع عادروات 0_0 ّ :

 مك ٌهْسَأَج اثنا عل اَو ابكتن ارض عر ةعا عشا يزد قلل |
 ٠س جرايد ويف دن اك كوخ ظ

 * ىس._ كنالائييب د ويركفتا
 5 زج وي اتم ماطاتشل اجور ماسح 3

 ل 30ر2 روان را 1بلجرمز اذن هلوارشكر معو ارثع زم متقن اًرونع واتم «ايرمازبع أ هذ عر هاج لاو هي ةر 3 خزي هلو |
 را 3 ْمساَونيكل را تاعي

 ال لاما 1 20 2
 ردنام 1مم مع مهن يور 2مل 00 ِ 0
 تى عتقان ا

 0 4: رك عبروتل 5 - يفت

 فور رب زاكي 106 0
207 00 
 ا فل طيز

 ._ ل "4 0 0 0 ا 1
 ْ قم غدت كالو ينام



 - تك حت سس ب

 هت يبيه ضع غيط

 ا هلم

 بعت ؟اور اقنعة من اكرم اك ةرتكل1 68+ 3الذي ةزشمل هيلع ا

 ارفلزلو امرا دة ذتنع - «دبارخت ]هيلع ءلعرتا باشا ز جو ةراير اكروزش ١

 سني سحمي

 20000 : الذ رضودن] شور عل ريع فخ ك زاك طوكر

 بارت ذو (كراَسْوسم و جاذاانوزشرَ اكرم رشة !ترع |

 ذذنا يرد اجعل تدلي ايزو ئاخا ذل اةيورث غار ثمزوب هيل هقدر

 ب ايرمرعطب اثل1ةراشَو خر 0 زعم انت هركعرمو 'ءلذف عيت )
 اي اوم ةدازك هيلو !ةنرعقو اًووكم تعذ

 ريمؤم !اترثذاو و م ارسال هليل ةفذ توت طي رو) م + دقو

 ذم عرم)# ةع 6ةجزمو عابطلا ةىدوتعل) ؟طتيشنا اتيت اورذ رد! !زورشعلاو

 لحرب ء عيتزب اموطعرسظلاب 5ر1 هذ دال 6يلج وكم مكاذبل) 111

 ركل هلو تنزؤو قدرا زخات زب اشو عاشزب)]لحذ

 | ةقشكبلو لعل دو يلو تسل او ؤرناو جارنا كاتم اكو فز
 ظ دع ق0 وعم شب ]را هلك كا ززب را 1 اراَجاَم امم زذد ]وشر

 وج ربجطلا ردع بو زر تشكل انش ديزل !ارتلا 1 )ثم هلالزورت 2
 ةمئولل):هلؤف تيتق لو يلا

 لك لج دل اعدت لكريم 11 هلت أ مكن !ًينض انضن# ]خرط انيذخ
 ريكجان كاك ولا كفرات

 ثيلغرر هزضألا ٍةوْسَيرْسَعلا م مورا اتبع عمد دلو _هرمشست]َو هلت

 ىيزاكا: داو ةاجَو كي عل تا وم

 | تْماَعدِلْو ف ةققد هذه لو عاؤثا ةرقكنلإر عومذ ردا عْرجَو هديع ةئدا

 ةطانم طغؤملو دبووكش اطابهق طوع طفت : 1 مزن ارم ْإع) اق

 | ةورانم ضيا عضو اناعقرو :كاَشْس ءييرشا كدر جام ميو مع ]رفعت

 ا اهلؤزس يمر اء! كيرش 1 9غوفي ا ضاضو |هينقفا ءارغل !هقضورك 22

 ربا مضل كورت ةارم امارس لم ال ف عام نجاه ظ
 مناف اكراجكات اذ هةزارجكوم هذكا غضا *ارئالو :لجرشلور اغا ات ]ب مشد

 لاتفيو ايش زج م1 ةلونع مز زك د هيب زرع )5 دلل
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 | لقو زيبتطيب عقعلا زكانجلورعمر عم زؤارثعبلو ةازياقوقمر ديل دا
 00 سم #0 2 1 لشستت 101 رفق ]شمت انتزع 1 ل !ا]منزت !مالت |

 ِْ وكم ارسلان 3غ يخاةور اسيا ]وز امض12 ارت هر ]م) ةةرسرردا عرش
 ١ ماَسوضْث الزل لوقت لن ور اسدام رات ال ورز
 زوم نا“ 14 خشلا] مل )و شيد ) كتر ءاوث. عزب ]وبكر رم ةوضام امم

 مفزم اوكمك] علؤف اطيل ذنمو كا 06 راش
 بلم افِسْمتَرَطُر 7 مييارتم :ؤرتاوتم

 أ ريت قوز ضو لاو 0

 ضيزالا يذل غن هزت دفوف باك ةزكل بنار شفا ؟اتسلا يكونا

 ا د !وبوؤم ةاّغل بي يعفو مك توزع !ازرتوزوطقو وذوي وزو

 معمار ١ءئد]شكيان تا هدم تلت اكو بلعب تورم سعر ثم غارم البعد )

 يل ور ارم واب + يقرثإابناج ظنوا امنع اتاك ٍ

 ىو قل ةدرثتتا# #4 يزف يرو ام فيري مح

 يجنن دقت 5 يتغمد انع؟ 59

 5 أر ارت امون 3 0 آنإ

 لل ةوق اع داما ثحا مش اب نوف ىو ك0
 ٌريَع عام 15 ان 0 *: 2
 ع) محا ةهباناقو يَ دلخارم كلل هريرة مف

 ب تياراودا كثر ذنب هو تسال ]ورش ميم لع اهو غازكم

 ىسعل]3( تعا, جاز يعم اضل او َونا بلف م اس !ةوسوتلا ة1201 1 ه3
 ل :زاكللءبيأ اتنآو

 ميزلعت عكعررْتع زم ءاٌوفَو 11 0 2اس

 مت لقرتماو طع عزركزوثخأ 3 1 ملزوم جلا
 ” نا ةقباو 33و تا ةياضإلاازيغشا شلاق كنود اًمِلعْلِم

 ا 00
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 هش كتر قائم ؟ جلزتم الم دسؤيد ورع رش ازعب ايو علنا |
 را زم هلاك ب رودي مهاب رهعب از نوت ةردنا ا

 ريعصل تقنول ار الو فورتشلات ظنيمرختم اهون ولت افقردب 1ث فوزتم اك
 هيلع يذل يفلت | زريعط هب ارسفم مف ع عرب وثورزفماب تشدد ءايموشَو
 0 ذنب هاري خازم وؤمرزقفابةظنإو مزج
 1لزمرذ .قرتشد ايروكا ودع الؤزمورلزو وت زريعش ةززع

 يو فا شجر شكلكم وا ةوسريَو ديدورلزم !لرازربعمو أ
 | مر تهاجر لةتوزوزمف 1و زاجض لقرماشسلاو تل انب101غانضخووا»

 2 مص حا ع 00 د دي 1ْودعو هج وهنا ع نما
 ا ا ةسْينسرَعَس ٍهذُج امنع 1َو لاذ ْ
 زكمؤارناو استاجاد عزوضوعريزتاتنارإ3 ولعت ةتبر اتق كيرغ 9 ظ
 58 شق ]وسن ]0 مي ]1 حومو ثهاخ لج ةربرؤتل) 5. ةلخآ# ا

 سلا همز امس! 1" ةَوورط هَملرَو اونا زمر زا معلا

 ءاخغب انوي اكوأ» + ةَباَنرْعَت 1 را نر
 ا عفت اهي ليم مل ابةتريش واو زج 00
 ا 0 ير ناجع زق ا 1

 وا عورات اييغزتو ةرارقو
 0 َوْرْلَوم وا 6 5113 ىرثع مدر
 ا اًميْزَم وأول او شوا ا

 01 شل زدت م03 اندر بعت |
 تلَعو لءاتب ةقبشا اهزكَو اعتمر ب ارش فب غرك ماشا ركز اج ْ

 قال رشم واو د يزور درس تغمس 0 اند عدلكرشرذنم |
 قاعمدةم اوامر انهتش# انفؤغرْنَو 0 نا رم
 هاكب)و ةويتز ةياقنم تضخ داخل رة ةجسب

 زاُغَو اكمل عما ع هدا 5 كلة ةوقم 4 . (|[تعإ 006 تهرب ين قلل إو ةيجرنك ]تب
 ضبا



 ىم خقاراوناب هظكعباو اك)ذا ايم كنة رفع عماجز واتم ةوداازجزا ا
 ا ل تنبه عإة لق هركعذ )[جوزحرو 5 باخ دج 12[ رت

 | ةاررجنوزم قير ووتخم دنا اوت لا +4 روس هظييوتكم
 | هبترتلل مسار انش ماض !ووزمت عمتي ف لوعت خلة هش ارتك ضروب
 عمامنا هو لي عمم راج َو!قل اب تفك و بارعرل]2511:]9:0 |

 زطعلاوريعق + ازكو ري ققندل مخجل ا جام 6!زئاب دوْصْوَت غوت

 ١ لمرو)ب ةزمت ازؤنغي ماسلا ز ل لذرطذ ريح قط ل سك
 || كضاغامان ]ب هيلع درم َةْوْهَو وردكم ٍءاعرمدل] ]زرت تذل ف [نيذغو (تر]ق]ة)

 دعمذ]؟انكلن ]معن عش ل معدل اتعرت ةغانفعو زق

 : هوُرِبُتَكو 1.5 آب هتكمسو عع علا م ا

 نام فق اهيج رئاطا نمد ساو ل رأي

 ا هم ع عن عقد هدتوتعريكاتزغم |

 تبلغ ةلئرهوو ديب ةمز] الور عنز! كيش عز دو كل آرب وسمن ا
 وطال روم ٌعيابشاَوةيَناش او اًوشزِجا اطقم اني يطدرطق تي اخوري
 | اذن واجر اناا ]يع دو مكس ارتب ريوس ]ورك و

 | دللي ٍكايغلل ميس ًاورَرت ةرَرْصُم اباتغنل 1< ايمو ريع هلوند 1 عفت اصيل
 ارهاب غدت قرع زو دانا كريم اية 2

 ْ هفاند ]هنو لشن لونك كوم )عيش )| ريكي شت رش اغبا ْ

 لاف ة ازا لوما اك + وكدا لونغ نش 1 غتوت

 | اهتنالعلسئزابت هئزؤعوا لضم قيزرفر امرشا اجبر رول ول
 | قيل تيوخيو راع )بلال وتو 2 :

 ْ هيلع هفالق] يصد وب مث دووم راب ذاب

 ك0 عزرا طا 61 ) اهو زم ادم ةداتعتا هزم |
 ا

 اننا ََناَبْرَم معن الّعِإدْتَو اتيمس راك 13| |رشكاتزب ث ]1 اًميعرومتم

 تيل ارضنا < يرش 1داقشا ]و لخملاوه اق 0

 يقلك عيوصا شاش ل
 اتت حس
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 الب امرك زاووونشل ةامويعمدا) رغم مضارب ري 6 ةقودغم اه
 و ارش هلارشأ نايل وف ل ثق هو لرضَوسم زن ار ارش 10 مزل ةزلئشد ”ينكزل ةوعمنل
 زب دل رق ةببصم ايل ره ةلب اًيءرتت راو ةهداراق زهق اقر اثكا

 (| لودغةاهزوفو 14 انيك ادب طغت الزنى هدا علم هد رتغاو ارق ظ
 ارنرنورتمداماتج] دمدتك» وورغت ازهؤ عدو غار اجل خوري اجا
 دريم را رقرت ازنع ايكو اذتش الرمان عرطمو ذ هتيب ورمل وربعمب هركعرمو
 1 اورتسحا ةلريس ]مر شرم قلعت هونك عوج ١:0 نو ميدو افينشإلل]
 ملعبه طوف هنمز يكانلا رابع ة,طكوشملا + غولام 101 0

 :لرتسرو هكدا تهم ةيَعَو ات) هثدإ اخدت هك است .
 طل مم رتل ذلذ وشق و لزو اع رش اجو ام دب هد شك 2 دمر |

 ازاة5 تي ايو ير هد رق اككحأ ظ
 رار انَع دلو امعئف ت1 ةعيضالو اسرع ةلغالو هبل 2ر31.

 ن2 رزج ةزمم اذ د 0:1 اضيف 316:1 ةلْم] ك١ اليخ وذل حارا ٌةلذَحَآَلو |
 انتهي عيشيا سان ! اكفنا هيعؤرعإو طار عمير اقر اجيرشلاتخ ظ

 0 راو )قار اج انين 1و اهاودإ با ممدوتيزخ لذ طن أو تنق اجورض ازا غروم
 0 ايما كالا 00000 !نمنعبزك اظاَرنعَو
 لا 1وكز مشل ]ر 0 ؟ مالك ٍةبوضغْبن | رشي فالس زان اورو دلو دتاربن اهلززم قلق جايز الز
 م ملأ ماسك عوشا ردك ءذاوج غيط

 يالا 0 1 باس 2 ْ انكرذ ا وع 01 ازددت دب '
 ا ارم خغؤرماطد اتمؤوح ا 0
 0 6-3 رقد هجرت ادا 1زكو و اتا از زول كل »عي |
 م6 ماكر ألو الئ زم آم قرار ارك خل مذ ماس 1
 ْ 0030م 2 اررتغبر اشم اكسس انع انو اهبنض اًررغو ١ ا

 تستمر لا دوس يؤجر عقل اولا ظ



 أراني اعمل عطاارتو ذولي عش 0 ثيرش اولر !ر]ةوغل 1

 جاور شف ومع رهو شو ] مب رع نار ا ما 0 ا ظ

 5 ءزايستفم هذ ]قولو ر بعقب دلؤرش م ك1

 ل ور اف ءاعشا ميلك شاف إل]و ةيدت) اه ٌريعم
 ناو غل اجا اسفل زماوطززازرغ لا |

 131ه عدل 2 !؛ هلكياتو امر ب هلق تالة عمركم زك رشق ||

4 7-0 

 يقل د ردا درث قرثم شنان بضتت] عيربرتر
 0 د-لرضشا ةمارث

 ل ]قيبنح فيو 6! وول وف
 وزان ةلوزوت و لولو فكلَو ةاقدلوةآَجَص

 2 0 11 دارضيز) هتفيفعوشابسضولاطثاومالكدو

 م هيلع مندل ذ لص ملا ا 0

 (ل سب عقعو رجم آف 405 ا 120

 . ةيوسو فام 1 5 م 0

 7 6 ا 000 ل ؤولرعات

 زال هو شعاع ظ

 2 كانا ريم دز رهلا ظ
0 

 0 ماعم هنن ب مب هدي يشتت! عرضا _

 وتس ارغ 1215 هل دلنق انكر قدا طولا دقاق
 | هلاك ثلح ةاركناذغيلتو اانا

 2 الك هْنِهُو هز ال زو بفق از ا
 0 1ع ا م 2-6 3



 -- , سار +ئزؤنكتغلاولب :
 يتلف تادف جابت ةنضاوتعايهياخلاةأو

 لوطي 17 ربو ادخل نعش مو ديو دزقوشو

 اة اراعكرإ مضت وزما فلة عشناها
 آفَر 0 عد 1 1 1

 [تي1ِإَعاَّقووتم عقيل] وتشترك ١ ايو وزعت ارتبطت يصاشز تور
 | ا اعزب يوفي اك الكت

 خسأ ماع 2 كلعَراسم ]رو 1
 5 در ا مادا 0 0

 | 2 ع ل كبل زامل ٍغ 5 8
 0 ولاَ و 00 ب لطاقم ا

 ' ]ذذد دن ودار لسعر ا

 مق درت هربا 10 اهوردتلا هستغت ترم لزج او
 ْ ا !1عْئَر أَم 0 ا

 هي ا اَعَراَمَو ك0 _ 00 0 ١
 - كيش قا لري دزبا

 طن نيالا دول دعو
 ؤ
 اوما ورنا مر ْ
 زو بج 0 داق اَزَععَو |
 0 اة عرسال ا ون لغد

 زون نايل نفل «البا]ء ]رف ياسو !
 "- 70 ل

 كنثب



 1290002 2 222 0ر02 3
 ا ريل سيار ةؤم للة ووو + هجافيس 2 عزئاوبرثزل تندم
 ا طفلاازم امني نك ا فقدضؤورطأ هلو ةقفالت
 تلال ز و التو ياو ردرتو كو ار معمم

 ار اع 3م هنوف هك قده تب اتيفك

 قطو را شفر ور دج ةرو

 1 ربط ارت اقل كوز 1
 أ خريلع تر ع قم لؤف تنمو وزنا عاوز 157 ار طر مرو 6ث! فضي

 ا 201 كرك كل اداره ام 1ةيلق و اريرق مورس 9|
 انقذ اما اتكو التف فا مخت انك لكيرتمل] تيك ]جف مك ديل رتب

 فت الذل اةيوزب 0 اززخا وهو نيزك كبت نيوز ةيئدإو غم اذه

 | لقا ةينتوفو ةذزب هع :ةذاد عطووطاو اهلوف عيت رن ايفو
 م1 تبلغ ةدرفم] :لضا ةحرمردرت]َو يس! وم هلو ف ورع

 ارفف دازسشإ» وشو رفا !ًعومزمت 1 ةردا م1 ةيبش]) ْ

 ىفترت زف وخل تيفال 57 9 لق ةغيو طن تن

 ثيوقر او (نرعه كفوو اي اعدَررْسَصَل ا هةر وشما اًمير# ظ

2000 
0 

 نك د ايي عن الر

1 0-5 

 7 د ا دة
 كا سوبا ثنا ل ةَسَِس



 1م عيت ول ةديوبطتا )نوبت 1ث 520 درثسكذ ب ةذاهسسل  هتعنمو
 ْ انف أل رمت 01 1مل ] اذه ذر 4 ةعقْش 7]12 .!دن]ز و َنرَج اروع

 ا ة1اَمب [خانؤم عمم لإ غ اوم 1013 عفشت ,,!لوعْلا
 | لرف ةهناعرتمل مشت ةوروشإلا عئ“ 0 ةريؤه]و دلقجلاو
 ةدلز زج عزم هد 1 زبد ارتز اكيزقية اد اها اينما دخل ]عا

 ظ 6ك نضسارتمام جزا ادري اجزم اس تيل ف1 اجرا
 أ عملو" : و ةشسوسو ل 1 ةءززف م هر اههن 1515011513 وشنال ا

 3 :هقارك |4115 لدم 0 .١ لع طل) لغاذتنلوو ؟داقز ||

 تس 1 ل 0 حو د ْ
 عا مال دع

0 
 نمل! وهب اره امل دِف لَك َعَرْغَت ةعدالون ]اه ةنكفلَو تع هئَك)َزَعَو ظ

 ا عطذروق ةررتكتر زمجخو هلثف 6ئيذ ا ؟ارسل ةيذاث ةقصرجرت منه ]و]رتبما
 ان ]ن١ ارث آي !ديتشا ةدث انشسرركتر ازهيعو ةكيجت اب وعمق ثمة اع 0
 هوا ارا تقام 0 ْ

 7 0 1 0 ايا
 ا 0

 ل ايا 0 |
 نلفت لوثعر زر اواو قدما مانع يلا ظ

 ررغ)جرمد لقب طي برت ِط 5-2 رب لذ جمد هموت لس ؟عارش ]ورنناَو ةلمعز تلقوإف و بيزو اتا ةفحلا
 رش اها وزعلوطو 0 جال مَآلَجاَب كرت اكدر

 | ار نج رنع عوني اثم هولا مخ مددت : 2 ىزهشو وتقل فة هكر ازال ر رشم 0
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 7 نورث عذا ق لك
 نيف

 ٍرقشن |ميخاازمالا اتلعبت َق رى

 : ارسل لش مذ )زيذيح رف ذر نو مزج م ةعاتمز ماكان كل

 ا 0 جار لأب ةقيبشوون هيلع ب ١ 6ي] روث ذه نمت ٍ

 20 دووم لاك هئل غور الو ذيفع ءابخ بيش را
 تيتان أ وخيداواا هسا اجسام رز يسا 20د

 راغنسال/اهلعتم هيلعرركيز ل هو هيلع عرف كن عنيؤلعتمهيلَعَو عون 06
 || كراناوراتشالاةركتشم] وعل اتز !ةيناث ةعم قّيزت ةلبو عاوم 117

 | ريحت لَو عدروتسا) اعراب امي: جون اًمشم لشق 3 هن اهلٌوغ برثا

 || ايضي سيم ديول جز )ارسل ةئلاث ةَقصَوكَتر لب ليزرالا هلي :1ةاتيثكع |
 | قو جز نهانسشولا تعا اطنخ وازم هل ره از لو

 ٍ | ةملؤكَو 2 وبس إء]غ هتكدذ رق فلا عئكذاعج] | غلبلت ديمشتلا 4151 انش

0 
 | نانسزنزن ملغ 'هند او رِحاَووتَو هيلقوروز نعي زمو ماو

 0 يا و وكول د جل 0 2

 :ءقرقَو رشضزلل الخ ىراعرم )زك ثقكعت دلة ] 5ث ماقرعبفا ْ ٍ
 | ركننورعتاهند) ل ازاونا هرقل بكن هر ان ةلمغتْألو

 2 ارصِقل اج ةين انشد تر عوز رجل ٌُكَضْعَب ارمب]

 0-1 ةهعاذإو ل اره دلو ملئت اج اًكبات] عري و اًرَهْدُي نا ْ
 هب

 ا رخل ووذداو دلو ف نبا !رتغب , ةلامغا هز طرتا اكو ءارشبا] عر اببوت
 و ةوعؤم مارب ]1ًمَدْغُت الكنز موا ]عا اوش هيام 1.” عو قوي

 أ تيجيندلإو شمام اان دق انزدبو لح زج وعلا ةارشللو سدا ءَسد هلم |

 ْ 111 نحلم جاوا جواك ملي م ف ارثع ةريكتلا او هد :ةِش
 3!1)اجيارشعو خس ارتناو :ةرثكل زي هيلع 5 د15 قوت 1عز 1و ) ايرفكن

 ينكاش لو رمازسرغومو /يلكتسومزرثواَوَدلهناَِم د ثا ك اق ارتنل اب
 وو ةيهاا لاير مهد ونور رك 3111

 الاب ةوطنه زوو ةجتاثه وي ك0 5+ طه يمر عا هلت اب عذ ان

 صا 1 6
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 تيس يووم تستجب وو جست يت

 طا إب شا دادتسا ناز ازسيو ؟الت5للو زد اكعل إو اش اذارثزاب ؟طلا د بشتشرو
 هوغو 05 لبا ونغتش ةدشإو ولسمو دوف تنافر از ':1ْ1ت هند ةلرل
 عبد اثر بس 7 اتيوش جاو ا ايووندا يشر ةرْصْدفاَو فة اي
 زو زج ءاون :عؤار ةئوارتم فاك ديم ثنو لونك
 0 ةنرعي لزياهخأل عداطمل ]ب معلا ثياتن ازتب ازئيورفست هز وريعت ]رار رذغت

 عم ان اكِثْمِم اب 15 ريت ل ملغم
 . مير ودا اوسع دهن هل اثم 6ِةرَواَكَو ا

 و ةكرشلا ا!كيعِج ايش ]سداد وشو رعت دنع رعب دب!

 0 همنا يدر رشا ووسع برزت 1م اه انزع اذ قت هبومزنع

 ا 6 اتسمو رعت ميغا عت تلك هاض+زرطجنرتدور ورز تلف را
 لاكشي ل ]ضو خشم هر ايركم | ذكر اه ارو ميئشد) وزع ع ةلربَرت ]وْ وات الم

 ىشغ ألا نوف ةلذدو عيش اهيا 16ج ضاع ”داشلذكو
 ريق عاقئد رات هْوطَا + روب رويع اتهالزكإ مَ
 اني اهنا مرقس هلي انك عرش ةلورشني رك ةتعل ةفَرا 54 ةفرب 1 نذلو |
 : جاشرشب انك ؤنرزم )ع ةلالرلا نازي عيششل زق ارث هاير ||

 سوزجوت شقر 1و ير عيا انج وزشؤل اناا )5و نغم هب مسا ْ
 لغات عزمت اب كن عوز 3و ونوس اَهإَو رعب اكس انوش 5

 ار اا اا ا ا ا مس

 له ل ل م لل ووو ا وول عر يوي لل ل يس و ب سوس سبا ياسا سو م ا 0 جب ا ان غ1 1ك اع ل سنا دع تشل

 جذع و ل

 م

 ممن ف همس

١ 

 ا

 عه عنا اها مفرج + عووبأ كوة لغات او م .ةرزت 1ع 51م ظ
 | ضبا ززلكا ذل كلذ صقل ]رت بتربدحو ال اعؤ] ةكم ةقئاؤل] ين ظ

 طف اتّبذاجب اً يول ازجزسر وزو اب ةذوزفك كير اهئ نيم ظ
 ْ مع دي ع يدع 7 وو 0507 اًنميؤ1ْوْلا

 | لعراولابب ,اهتونرَرو عناق الذا اًهضاَعرركي زن )مز١ ! زنا هكعت طرت ظ

 ظ ةناقوروزو) لاذإ لزب ةيعؤ رجس يكسو هت زركت افا ايش اعل |
 | 0م اا تما هج غ) ذقد ورسام عْو رت

 ,ووؤتش ارو ريرجتز ماش الامي ايم هطوتاو ةقصم 61 ظ
 شلات ا ورشا رولا وم ذه باوك عود طا

 ب يي يس سد تس ب تت
 ا ع سات تيس م



 53 ينج

 / س كفن هر ةلؤغ هدر ويزن زم مذا” وذلك !ةوعزو ثلبخ |

 ل سفماذيوتؤا و ةزبازح هوقو افا
 اوفو اريلترءانلا اهضبارثوذ + جم اطراز )غرم ]قرار
 | هتلارجعوت)ل اغرب قرارت تير طلال تا تيرطم نان

 ِ عيدكم او اطلاع
 فيجو يع غشنا 1 .شداو اوم زودهاص جلدك كرو

 كرش داو جي 0 اهفوفطي مز رم
 فوت يايبعْو 0ث ابزلستس بؤس ب + لختؤب ظلك ناو اياك 1

 ١ 500 ٍظ ع 0

 لياسة ةمةلاكاهف]عْرْتم ١  طمهاقغ اتوا اوروزيد11ة)

 ل ياوسز فران ارا ققر ٠ ذهوَشت# هلك

 4 يدي ! باعة

 100 ع
 ناتو ! هب هْئ5]015)11و المد اوثك

 و * بولا ضاتضو نب اك
 ها لاك ةماعلا

 وفول اسهلتْعَت ١ ةليقترَش نوب

 نون كتَواْجبَأ اَمْدْوَي دره شح ارسم ارث ققوو

 ظ (وِفّتلت اًنيِحَو "1 وره ! وتم عاترلا خرم امير

 ليهزأ عدوزانتجار) اهيرروزفاو اهيا ائدورد انج ترمة ئزم علل

ف عب اَعْؤرَعَو بسد انوزمو ارز زم] خيرك ذثرشت ع نرش هانا ُمدلَكميَدَع
 | ةؤرعو وب اق

نم ولم يرتب عومي غوث انه بنما ب ْ
 1 . هكوو

 | تبا ذاعزملا غرو اواي نع 0 ا عملا ةءاتئاو نحو

 هلكت زرنا اكو «ورمساَفْلاو عامضلا زكواث] عب ب عوشم »وم عمت ]3(وشبت] لد ١

زم واعر ايزو 3ث تام ميسست ا تن) حر حست ) ماترتا شتا اراب وعيش ||
 انش

 ظ برب هوست طلو غون عاج او قانا رانا يشن هيب 37

 لللا اساسم مس لس 2 مس مس سل مي راسم ١ ل سول مس ل ل ماع م ماس اويسا

 ك0

 سس سب جل جي يم

 - سس ع

 سمس ل ايلا دلل 2. هل لل مسج ررسل 2

 تمد مسا ا مج
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 ىنغم +اوثبلتغ [َوريماع) عشبت) نجؤر اخ عقب اوركتو اذ ذاق اهدا بش 1+ اًنيح |
 شي زال رثشا ةنبس بسالك عزت! اكَم اكيورأ هايربه]ك املك | ةرثن لعتهلؤخ هربت ظ

 : 1 فزد لافي ريا عرت اوتار اتمورتشا ةتساتيارجو ١ ةلظاثع ا

 ى. ايريعل“ ملدا وب زعت لوب [ةوركم تال !زاؤ ربح يوالحيعا ||

 ةلمثع معن! عع ارم ةةرتيشنلر أك ةكَسوُسرَْز :ززد او رعاج لاو ذعر
 سبا ةقورلرخش لا لعلام ل وغلا 1

 ينم ل وزع اتلث) رجزعن من رارئاز ضخ حاب راج |
 دم ادم (تعبسلاَو 1ردام اًيئصْؤ ] ةاَسْساَر انو! الث يع صكوو عنو :ةزكويلعب |

 أ لقنزعت هند هند و1 وا عب ا ب ل مح

 | ملركز اًبانيررمن ةيناتشم ل درهرلوف :للو ف ءالأ

 نروززارجسل دمج الو ارغب عل ألم مرت طهور ورلرخا ا
 دخيراف كامز امك «ةتلاو لمدن مانع يزال والحجاج

 و هر عشلا ارغب مخلازعلم تطوع رشا+ لكأزات
هاا ذاع لكن رلزنكرركم ةنمع وس اونكحإر اين ايان اورثم 4 اق الوا

 

 رْشوت او اقتلإل اووؤقتلاب فقم ] ةشيانت ال ازك شلاق م الوطن اوتو ا

 هاشم هلا رركتر موج علداتؤزن اكرماَو اب نهض اور لو هرعسْلار اشري
 ْ تو اشؤم ةلامل از قون! معتم اقكل اباةولعت اكلك غ1 5 ةدز
 ار قي وزو اة دلجدإو ميحد اكترو 5 نيج (ميالكر طربشلا

 عرس وف دنشع هتَسد وود كِئسذَو هتررم1َو مح انررع زك ب لثسل ةباكو وسو

 | دنع واموثو مولا عايرجل هرضؤجاق وهلا قا زينو 6م 1” ارا ٍ

 دو )هذ لوف هذمو وزعت فنك وزعم وشاف هنو مور وذ حسا جاو ريك كل ١

 ب تاق عاوز الخ ةلفنا+ دمع وير اور ةبلدنم ماهر ءاجاوريفيت او
 كح روع طثا

 0 ا اا اًماخاَو |
 ٍ رزاجلاب# جوانب تئازح وراكم هيرب عضم هين |

 هك

 ينغتت]و



 ظ قلعت ائيكارتتحإ مضر عيش نارك وزعت هدو فو از بشتاو
 يو وو ردات و ىبئتلت محا ةيلقيتا ليف !زعريرنتل)؟ ةلخإ 1ث 1ونلن ايمو دل 15 ف ورقتي

 ل لا رش ا ادد
 عابر عشانك :ندلركيف عاصم ام عم يعبز !يحلظلا ردتفم >5 605:16 امله
 ا روبات فال و دلاله نانو غب ركزو

 ادع طم ةليعزكر ولعت ) طرشت عيزفتسا اذ تكل الرف 1جراّرل اج عن
 اذ ةدوئس | تملدع متن اورتن اهم ؟اتيزداؤع ذميمتت]ةرو هئاذكويب عض 5

 ]علان !لزجيو اك1ذاذ شيل )9 هان ةغبصي عت ناحل قولا ع 5

 عض ارد اورتن ءطوفزينع انا اغا مفي 0 3 ]همْرذ :دز اب هلسْشمل ا دلك3 13مم ا

 مد خرق الج ةزغلا طق اف و ©لوطخ (ةزطزفو هذ ه0 لقك جيل اذئز ةذاب

 |ةيشاولمأ !هزييوتا |. مذ ةيودق طلو ف لول غسشتانح هت زوار ]لعن اهل

 ها اجا دارا ثنإَع رخام اكلم اسم 6!

 ؤنك ماقرلإو اةوششلا ماغملا ةترخب طتشت ٌةيشإ) ءليغ الع رمولا هلع
 قئئشفزنو اميلغ درت ع اكره عرممازريا ليل

 || ىنشفا ازهر ا اوال ميزربلنباث لرسم لمن الز! تكد
 ارك از ديبورفنأتايِمْوراَم كرما ل متفب هزداز قوت ام عع امعولا فخ
 ْ اا داك عير دالك رعد 5

 ذذو هرم رع هيكل اركق اسْرِم تنكدو كْيَلَع قل زعش

 مج ةزيزا جرت نراك رب سا زي يوان شن وضخ
 | ديس ماثمت هلئتارلاب رلعبم اربع !وزمرقب اًرايردا

 ةدرلاو وز ]فش لج) علوم اص ب! شدا مشك

 رتسشبت غب رات رزق لزام ةاكارسش تكزاتنإو
 0 تلططال ]و ث راق تل واكمل ةناطإا ا

 ١ 00 ادا :طمفتش)و ةفشل )ورز ا ا هاو |

 ملي ذي اكيرزطداركد اسزوط سيئر زطو واق

 ا
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 ْ ماو اتناك درت ١ 5 ٠ في ةزارنق م

 000 د ضن ذاق نو 9
 انو فضن1 تنكر ثاني 4 عدول ةراك الهو وب كك
 ناَشِع ممر اهيا جن بلون اا ةيطزشإز هنو ملكفتلور : زمن

 اديب ازعب ناحيلا م داتا ةلئْش ل دتلاحلا للة 5
 ”هيثم) اذيز طز كولا ةفيعر طنط ]ب اكل آو 3 دن راقت )طنب زمر ند زن

 عمات طاف ا راكرلا.عفاَوثاروزُ ايزبفعشُما اماراتي !راكزد] عفوت روزا |
 مب دبش ءَرمف)َو عراضلاةغيصوتووبَسْلا يورك زك وها |

 ٠ ب يع ةراعتشاو متو وسوْلْوف ةز 2 زمام فذة

 2ةاذينشقوردبارم غ3 رمونش دون ةنداورقتلا كت ةبش انا 61و +.

 تلا ةفقئللر اعنشا من هلع مل ان ىو ههوزقكر ع ريوشتل | امؤشل ار كفن تيل

 | راج االيولرعدخاو غللا شوب ار ذل ةعباتت اورتت دى انَمَومزْعشل

 لفئز نان عافإلةل زم 6قلَع جل !اتن!كرزعتلا ةلاقز 45م اثرت |

 ديك اجاعت اولا عوج ا.زكبلك فوز ةتءلزخ + وطار قون لق |
 راوقتشإب اسيلَع مر يرام مب ارت ناز العم 1

 | هس وجزم نك طن 15 هاك يكاطلا ملكة هيل عله زنك 19.9
 ذلكم ةدأت 1 ونمت ن1 عار زا انا :ةتكبوورشدا
 ننيفاشتا وب ىددو هزيل ْرَس افلا ْءاَلَم!,كافلت | ١

 3 1 صم حام 1

 28 ا 01لب ابكت ]

 أ :يروذك ل زف اره 6ك ذو يقانلا مللت لور يورط
 هل راتب اتظ قرتك م يلد مَ * يرش

 :ةئيسل !ةاتنأكع اير رش

 0 لا ا م 2

 ةيلباتزب وذو ءاتنالاؤر عا ريو اهنا ةل قانا



 ل01 راو 66 اهلنا يح وم نارتو از سوو

 بيرل ”انالنم ةلاتح سن 5 «زيباوو هيأ جا

 شيرت ثا ملاؤفو
 قنا يبول خطاه فتلك 01 ةياجيوبل

 5 3 ءامإو لا انازؤفو

 6-0 و زناح :ماقوشب ككاو كانت

 ورشي ف زا جبع اَووَصس !امز داةذش فبل يوسد 5: بلا وسم لوو
 قْنَعلاَررو كوتش اذ كرا + ارم اد ادع امومانرغ و

 نسمع خا دست انيك آَميكل + ىلا ق كش ألا ةووطرح

 31 6-00 دبع ء اكل ضر اونو ع ذكي موشح ةرخبتا موتي مواللؤف ةغلل |
 : 1ع ل موو ين يم ثنو عروتشد اكان فيه رج ايضت

 2م رو كونا“ لدعإو رم ذا اًنيوس ات صو فاطتسو ماوش] عمج ]3 مرلاب |
 | ىاقنمو جوريشستارم الروثكت) عيوب نقض زم بال مؤتسو ود ةامط طع لا كلتش
 بزضلار اعلم طلالرشا ذاَر او 4اْزَع مكرم م !ْؤ ا ءازع# مؤ بزر يلع حب

 | ةريم] كفيير اهتشر خزن اعز جرب اوعو رتل وغشاو لي زم ان !ريكملا موسداب |
 لكو فما ْثاوفبو هاو )وه ارتؤ مرو عرج اوديو ريب فرثاالاكماك يكزتشا | ا
 يؤساخش دا[ ف وغير« شيز زعوط ندارارفن ا + مرو ريغ رع لزواج
 ا 2 وايزيلتاد يارا اؤر ارز اووف ل از اعف موون ضل

 ١ ا نيرون اهززازكلاو ماني طزمر رز! خش
 اتقةفروطات : ةطنؤم لاو ؟ةكناركج اجو جؤو اه عع اهيوش ذو
 || تقماو ةزبثرغواشرغ هشك ؤيور ورا سرراوؤساو كانا هيوكتاياوش
 عال رس رع 0 01 لا ةز ]اب ةزرلا ةرش ا ةواشلإبو اننا

 ْ تنطوي اوؤع او فواصل دما يو اجااو ذهلوَمظعِعَو ظ



 88 ع

 يي ام انْعِإ انآ ْتكدْع او نيكه جاَعَو هد نصر ارز ازه ركن

 يد) ذر وو اَو عيد اعد نزيقا هلم تظداا مفيتقتاَواقينْشتإإ| رس
 دخنأل اكَواحْلُط]َوورتت) شال وزر لذ 0 م
 قدمو هزعافْؤَغاَذاك انام لا :لكد]ةر) ثلرج 1م ةيافرت ارم 4 ذو
 0 ا و ب باسم هج ظ

 ارم :لايشن1)اعزو ٌوركتل ]غفل ةنداوطر ةيمرقلا دانا | ارجل
 هثد) لومة هل ار ءرونز ع هذدال عاتي مد)ويورفتنا امنع ذره !وةدارئع واس 4 | هزم ذل اساننف بيكر ثرطك نافؤ يساونإ اظرتلاو هئد اراب ميل اء | روسو

 كي ]ة ركع لف هتد)تلزع َةَقانَع تداهم رود لَم هذ ] فاقت طئتورفتدإو

 مك ءلح عضؤرل ةجهوركيوت جور [ليصر مدا غلا درو اقع اضع رعز

 اتينإ عدو انمب معز اوين هذا ميري عرق قررا + هب هيكزرسكي
 نروح لوف 1اًظر هلْصَبب هب ايمو ةلونت هن غدد ]ةَسْضزر دوق ره يرن

 بعت ؟ايرمررخم ايدول تخرجوا عاجضملا عل اعط روبل لبس اًمخ

 ظ 0 ]و ءاهرغوتن وتنال اودع ازتازيو ماتزوثغؤرتشم ويب |
 ْ ركز عمت قب: نيو ازكم دزه ام بعل اتبع اهزؤم عزام يوكن |
 ظ كد ةدفوركإأو هرج ره هدم عمار هكر: هيفا

 | همينوزعت : ةهسلا يذرف رعد وز انسوسو وجيد )2 ولج دن
 || لعاقوشجراكا ذ1وخَمَو ةفيرت اد المش ةزع راق يؤ ينزخ همنب اك ْ
 0 ظفعام] ةلورئمل اوس واراد اورم ا خنجر زن تينا ؟اذت5 ا

 | فرقت رطبه ةرتن < جارنا اعل رت ورب ةلزيركم | 0
 بعجنإرف ابر هجلؤتراوجور اكييدلث هر ل شرجنا قرتضو ِ 5 | هتيقأت
 | م0 ةقال اكرارتاب كر كار ذاق هنتنلا ٍةيَوزمارْم وشوش رساط دوما ةرئاض

 دون ملغ ج ةازؤالزسب ة دا زكب ههنا لوزشم م عيليؤم ماه رخاوثلاخ

 ظ 0 وا هيد د 0
 رثاراداف اساونعازم اونو ع مت عرس 0 0 هدم تكد ا عاجكم 4
 ه1 1 يسر اباتولا + اهيمتاتنغ و سيزاناب مت

2 

 ماع



قس ارث رمال ترم زعل ةيقلا ةيافكؤناتفو | |
 ٍْ كعفطعاوا درا عيرشما و

 يباع ٍيدلاَو صن 1مدلكَو انتم رمص هتزبالا 2 عشزا ها ضنك عش اون ديف
 | وتم درثغو نانا عنك خزد) ]ماو اه يسن قع خرا ةيوثزم هيوم 5ك 0 ع

 ديب همس ب ل رفد ]همم عر ا
 ,ثاباتقب) هود اقر حزنا ب لن عت“ ليوم رات راض ْ

 ةيزئاود)اَك دباممسمكل ٠
 وو قش ابار ]م1 ميز ارمزعؤ افا كَل ٍ
 ةلوبج هاي كورلا قرنا خد + مزداب اكيبشرر ام اج طعم عمات 1 |
 هر دزّون ةيووضا هرب هديزتيارس ايفر خو «تالرؤ رأوا لرب

 ةّرَسا ملرتع ممركشزم آغر ولاشي هلئ اسيا ورشا نو اخو: أ

 اَهَداَع بوزن اضْعب ترش ةرمُو اْندْكَو تميز ويرلا :21 يزعل ازعاج
 0 هام اسساوإ مش 0 َمِْرَمانِلِمَدَيرَم]ِءاَسَن اَطاهْناثورَع خاجتاب

 0 مددشا هلع لف 1 عبقنا»ل َكل1َقَقِربَسو]ِفجاَح
 0 رز امر شسدارزد لم امرت ان ةاجاتمف وماراب آس او افا ظ
 نانو ةءاوماب اهرب 1 روان اصر ف ا غد زق ةاع لب ْ

 ايانك] ركل اره ازسو تعاقب عما 2-00 اءاتي فؤَرشر0)و ِنْيُرُشتل ظ

 ”ق جور جوؤنت و مو ءز) اة عدول يوموتالخف !5اشالا)ءاق |
 وا رباح عضرملا زبي عمو ومداد اج )ودول يذوذ يغووسرؤرتخت ظ

 رب ذلركشت طتنكال زق ل زو عنمريو دو مب ررتمو 1غ 5 (فيزم بخت جبلا
 تي رس ل عد ذره 1ز اهشال 0 يابس
 | ةلوف هدم لو بسش ار الأ عيش اةذلإو دلع لكل قنترنو

 ان !جز+ انما عشاق لن لو ةدرثكذم للة ةوخ) حبو
 0ز.2 ام هممشيل كسل يذم لج مس) وجو زب دخج ةحجاشمس لوطا رتعا
 | نتن 45151+ دنزتل ودعم 115 رزه 0 ا
 ا ليم تو عتما ايي ل ْ
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 تيرم مطعب عئبر هي عزو هون اهنا زوزو شو 2 او ا هت ادم 1



 نأ غيط هاو لا ةراجسرلا عشار الاء رق
 | مَعَ هكزحزرمع للك ةباط)ل أ اد1و نزح اهرهازررع ؤ!اكرفنر

 !داملغو : انوش تفس نزع وأ .1طرم هو قاذما ل ةربرخت عج 1

 0 وتو ذزثاب ربو ةيبزخل الو ةزحاب رواة دوف لع
 ط1

 # هع ابرق كاسل + ١
 ق عا نزتةانيزروزاَر + نجش قَحَش هينا يفتت رانا كيرإ

 ردو جاما إرم «ةوذه وشو دلو فريتلا عجب اىفرشو
 | يمرس لوف فَ قورشا قل مان تيرم انزع ههنا كلفت ]رك ال
 امتكاتما راو اوربت تب اكبر رمز عئشلا + ِهْشْهأ :ةئاَرمو تع الوورد! امم

 نقد لام اوريشلا يسال ةفرززب ةيكاش رم اوثاز ارت زايد اك 1تملانأ
 كفيل رجم ونلعمز رمق هنعمل اوس ءِلْر فو رش كررتسااب]مؤق طخ اواو
 ميم ارمشمتلا ارق عدن دن رشي اهيرصتما نمَرْت) طْطنعو هلرطؤت هيت اعلا
 ء:مسؤلكت ا) ةيبإ اجب: رحب جي وحالْوَم تةورته © وتوت 5

 بتاعت زكام !ءاتيو كلان اشو 2ث !فداطخ انو :ليعلرع ثلْغ هارت

 || عب ةئلكتمررثكتم هل هدا اطنرتضب وااو اكئلاكلتح اج اجزولعتالل طن[ مثل |
 زو ال © للا ؤراو نص درسوا مقتل ادعم بره ١ لو فوت

 ا 3000 2

 ا -

 ) ردع

 : كوع

 ب دس ةنوفلا



 لكامل اسم ًالوْكْشَتو اَورشماعلا ذلزمدَلَو مالك رعب دار وزب تيكر كدت هفكقتو ْ

 0 رزترلا)" مانو هور رخو ياام هيل ويأمر رز

 و زاقراقراكب ةجاهسازهزاكل تكي واةره نس تلؤلاةناو اق تلذم
 م البن الخيل ابها ةزد1ةطون قر !آولل]و :عطغت د1 غول د مويغير ا
 | ضار و رك اذ عزقشورر ذا لزم (ولصؤ زو يل ةرخ غلاب ة جب

 أ بيدتناةبلثا ]َوُنمَو وح رع هثد) باصات مكرشو مدل هؤاةكوثك م
 تاونات كرب د غبت! بم عطسعمرفربرترمر 111م هيلع راش ا عزمثلا

 البغي ةفلعتم ابلة اكتمال لزج :يركشت نزلها .دوزط اة جروح
 أدع ؤروشو طلوزيتضول لاكفم عيان 6زمزلز 1621 ةووت مرطب ن1 2-0
 1 0 يا قزم زذ ورشة ا 13 ةفاق ملفنا ءقوبك موت

 الملك ارقاَو ةرثشت هيكل 12و ثي)ةليؤتْس اك انيقزف انو ]ه١
 6-3 مر ارونزكل بيس! افك بسال ملغ اةرعشت عواركشت امي ْ
 فنار لااا وزو لكلا

 ملاذ دلاو ارز مو ارم انت عمبأ | رزهوم تناو ]ودار ةارتر از أظن! اذ 1
 ١ تادلشر نرد هروب : ماء واعمل
 ْ طوعا اوم انجز 0150 هانز ال111 6 دهر تشع ةرماوزا

 ْ عملو َوْرعِفَل ان مقورعو ركن ارز ةطيزم دة عوكل هلَسَو رو تخل هينعنلا

 | يقل قم هينشتمال ا ماجي ل ا

 راو ماخلا لرسلرسا وشير كد مني هو دله: ]شيوخ
 يس ير عياشلا لوف رونملاة لو ونسز !هتوزوْعم وز طش! ْ
 نات اهنز)افيز ارم فضح رع + ماش هزاز افون ةريشن تخول
 0 م دئلم عقر زادفؤزازمريش ست مغ روز غب عرذف هزيم دلع لاي ضرع

 ل اؤن ب را جنواو ع دايم عزك وز كن ةروخ+
 ١ بلدا وونملا را م

 رس :هقو ارث جاو !رلكو رتل مال زا 0 تي



 امك انيهدنا طدلسنا يلعن ]و س ا زيدا فشل داك نانا كذ اورد

 3 00 ' 7 ام

 0 !مينقوم لاب
 ا 0 هلل جد ول
 زرعرل هنازبجنل اضن ارباب دناج يع دب دج 1كيق قي 0

 ك0 يعز هبا ازال 1 هو اع اًيؤي دج تعا 283 1 د1رق ارد هزم هدم |
 ركع راك 2 ارركذ انيق ميعتودنب دواس ةركشاو

 انيكنر 2 وتر روتشمال ولن ةلم]هنإجرورسشم
 وف ةلصقب الاخ اَكَم لركنوثيرتطج و ذنم ]3 بذلت

 قت نوما ا 0
 ظ ناب دغر اور :ةليثاةةهرباقن اره اًييبِي عراضتابو ا 1 ةيلكشإُةورْشَماَع املابا تتلو و يذل اباتم طئزل جيلا انما
 قوعملا انتيزؤ1ةن لفها مالا بسانةاكيد اي قوتنا ع
 دفان يود ارنا نر جزف هياكل 1ر ايراعش لوم دس

 ادني غتازم بو هتاظتير زاخو 21 ٠ ]ناو ؛اطتقان 5١
 “ هولا ذات لة يكزداكش نا 0
 أ 7-5 زامل اح دا امزعر م قورشد 0
 ظ 0 2 رقب لر 0 ا ع 0

 1 1 تس حا قر عا

0 
 موا



 و رد

 أرغب رتب لادن ايي خا شاور بة هنن رش را عازتضاوةفوشلا

 تيرا زاجل مدرك نا دع يا اا

 5 اعثر قشر ض١ وقري قش" دنشل
 ةساد]ب كسب راناك ةيليبخق 5 اعيشِل! يره اعز هز اوؤزلاةَمرِم طَو
 1 يكفل راَجترْف زنعزسو ةلذعدتو اشي: نفد ةزد) ميلا امنا

 ًّم اذ دق ريكو يضدتفذ]عسحاكوتسو غي ]يق 0 ]زرثيع هدكرعو اثم |

 ع ةطعنازعل ارنا ماتم اهيلظِبْطَورعن لَم طري ماكر !زاكف مِثث1 1و طش دب

 1 و بلا اوروبا اان 00

 || تدلع واهشاإل ارلزمو نال اا اهيا ثد) ةيجا بزر

 ا رم نش الب مثع عاتماةدرزلاعبش) وجات لُردظلرَف انام |
 اع ؛زءاتث هز ]هطن]رجب كيد 1 افرق وري ادّرغَو «رجز انك

 ّْ عاكي)+ اًمِيوُس : فش وف لمبات ؟طعفؤو ماعز 4مل اير اًمسدل

 ؤ ىفَعْناَ :1جف اروونسو يع اقيالا ةبشنسلا هزات ع :ايروشر)]غ عملي ورشا
 يهمل طوكيصتالو لعن ل" هدجو !دؤودمل انورخ) آر 0

 || ةزركيز اهناازو اينامن كلش ايل شور رن ةسروزنعفل اف
 ١ ةرإ) يسن 173 ةنيرملا خيال اثبت ةبميؤنك اله اركب احشإل ةبشيلا ظ
 رفد مز زرابتوردا يشد هيكفاوؤع دلؤنكز عتاب واط او

 و اًننعق وركز 1يردْج وح .1وزس مؤؤ ترزكرم مرو نق راسك! اا ِهبَو اورذت ٍ

 | هيو ادا يخت ةرانكراب ناعوت لووك ايف اا هيؤذ
 ا ندا اًرضف كيش ٌءَياكْشلا همم ةذد متل ةننراهنإبو ما) ةبشذز 1و ْ

 ا 0 ل ظ
 ا تاهو مؤ د دوتشملا عزام ا هارفي 0

 ملا نع 7 0 0 1و رووا لاب كيكات
0 

 ا اهات عا ات وات 011



 هما 1 م
 || دصرعرت1 زكش اهلا با خال ةدبالر هكر ررثك اكل رشم
 ارت عيرعو لاثل دمرت ري ل هيرعم هما اكو ةندل
 | م ةعاسرم وبان اشر كو ان يري 0

 ْ يلا وس عا بوقر انق الرز ةروكتر ا ظشرنلاف |
 لاذ كحك « وو
 يان نإ ويك لوت ابقار قي اتنين ثب 21212 ورم اب نرخ ١
 طز ظك اجب اركخ ازعلج نال ال دءٍتكبَو ين 1 د12 شفوي شب اوس ان لا
 : 0 قوق ث هلؤف ذل وزر انشا ايزو اس
 ١ . قكقعاندنييمعم + يرش اركز يودااكش ١١
 1 ١ 0داذُو ,ثئشؤاوافيشرياشانماتو يكاشن) مدلك عجزتل 0 زها هذان 1و
 ' غل دلؤذرب ةدازكوو اس محو تاروث ريو هزت فورد اوتار

 ظ لزذ طيرعو هين دلكلا ردت فرع زد اذكؤ خسنازم نقوش ةداوتحأارئتو |
 | ءاعّشناو كروز ال1 كريم + كبير 1خكعيجرت انجز ١ مكب

 ْ هاون ا ةطجو ايي كي آو 00 أ

 ل ا يتلو عواد ياسو لس ارم الكل تم ظ
 ميدرت الو الود هيب خضوت ت6 مهو درا ركز اعز ذوق 1+ :

 مم رِبلا وم :.15 هدرواش ل فتشاو ءؤر1 مري عزا د15 م1 2ققر شتا لكم َ
 سو كلخلةّذر ومو بنز هيعشو :ايشملا] قمه ب دايؤشاَتم نو

 طلاذ امض 13 وساهم ةمَسوف )فيو هذ ؛
 ١ 0 5 ب 0 !!عركاج
 / | مكر >5. !ونِتَو قانا هب اصتعو !جووشد وسلا“ هاتوا .بغللا]- -لرتو

 11 2 لاف ثتعَسْيفلاَوَ راو وتشد ااَزَمْ اوباَسناَو ْ
 ' ٍ ئىيا1خْمئَراَتْيسنَك ةَعْوَر افضاتزسو طيرك

 لطب ة دلتا هوز تاز تغرم هب خرشا رشا ريت ارد د عدد اًرمع) اخو
 ٍ ضرك جالا نم قست ١ ة1كروشق لد ارئشظل
 ا ب تدةيّضتق انيؤا 2113 تالي ا كو وع روف



 0 ا همن با تشق ذات ثلذم

 مياشد]ض باو مةررمفت ةرئر ذا زو

 دل ْكئاز) ارا رمد 1 ..يمت: 11مل ةثلا

 ىَوْْن نجر لحزم جاشن اكاجط رت ! رريقابا انني ]جا ركون
 14/01 ايي ىتضل إو ورا تأ ثروت ظ

 ا

 ا! ارذعبذ كضاَيذ ةووزم + هز زو وجزيتم اك
 ا اا اننا - سر

 اكساب اورتن يح ٍّط 2 ناف

 ظ انضم مزال ترو 1 مي
 ليي نفور ةزياخل ل دوا رع لازم هك سا

 ٍ و رم لقي هلزعا دال ععَرت ناعوت ])1ةدرسْنت عما
 0 0 وامل زا ب أخل

 ةلا مك هوو ها نحيل بأشراف! 5

 قو و ىلع قا ةشهاو اك صلدم مسعر يغب كود

 0 ل م ل ةيدحل ك

 7 اج هازل )كو قالو وبكم 3

 مادو هوو يد! ورسم زري ثزرث ]اعز ثج ادب سوسو َومام نتا عيطد ]ب
 0 ا يس ةؤرشتة رت درشر انموُرسْ)اَفُد

 *للث نع ارث ارئيشولاب لش ابرشاجزعن لوف ةرفزز ايه )+ 1ةغلوسو :ةزمتا]

 نب و ايتا (قرشأ
 هذ اهدنا عضو انسع لا عف واقع اترو

 راس ةريطضاو ع



 ظ نري :ةازسال واعد 5 ركن القل رج غيور دار اجسلْعَت هوفر
 | ةلؤازؤ ف ةيضغبلا ]علازدا مكعتلاَرم ار ير ا

 هيفا ليمن ايرْرعَتبَو ليلذرتم د ةزك از 0
 متلعع أ! اليل الجرم |1000

 نوع عزرا ذاذ ازفكوتح الن اليد ||
 ا انوا ذو عاجضم 1+ انك متعلا ارم ةلفلاب دّمعْيْرف قيبغلا> |
 بِئاَفَوَرْرأَر راو كاد مالكي زجل ناو شلال
0 9-0 3 2 
 ريو ريو رغم لم وتل مات ننهي

 لعالم اخيك ع و 6تضز] 5اس رار اتكرر ندد عم | فيوتلاو زعل ل غا ذتداو ويشد زخرئرباروز فهو رتضاو اذ
 ظ ماع 00 1

 ا

 يِِضْرَفَو سابك 1 د عك 1 0
 اباجع روم زن تعامل تاز هل از ية نانو است
 تلة ابو وطير يبطل لرب .لّربام١ةنئراَج سما
 داره هي لَرِم امزهاتم ضاّرَق وون السر !ب ةفباشسلا ةلمت ا4خ يصرف ع ف

 موز ربركيلبهنوفو لد: زيا ردم ورك 6 ملة اعنا |
 || عما. ةد] )غاري اربرتكب ربعي هنو ةبّذ هال
 فيي ارفارت2ك1لن ير !هرذؤا اًلكاةبتسةرقز ساس ةرحرت

 : لول انس ةفد اضل لذ 1ك قرخرغل ا ا درست ةزططب ادم |
 ظ ات اةيورزب منال هيما عم 2اطتيزل حاف 6
 8 انما ىمازيشا واش ايان ميولعتيو رعت
 عر ععع ووش زق ذ د ارثديج بك يدب راياددْلعَت ةوويشل تا ارتبط 1

 مرق 2



 1 دامب هلع هيلث لزَعر اهلْرقمضرغت اع ْ

 / ع

 ظ د الجوال ازميو !يهشقنلا ديكر: :ةرب اقن] قمر داخل
 ءلز هكر كوم دوال مضرعلا ازد

 !لقشرشم ورا عتب 905 1 نردع مفتر ]عئامدزرم]
 :داجنوعْوا اذردعامذتا] ةءلرنو هتمافال ةتاركنار 1عي61) 1 هب رش ام

 اور شل ابرك 1ربكات عع
 | ممغاةو تلا يمتاز كازو قت اريوذ علك لكن + زلهزل ٍ

 مانا لكى ةيزازوتجو د مملارعد هب جذف !ذل :ةلثجاَرم لم !زرب ءابرع ثءناو
 1 لوس 3 هر هو ايدل داو كلبك تاجا ةلطل هزه
 نيم معا زسك ]قمار هيلع مدفن: ءلقاه ١ رطمثعرتا داب يفا .

 ىهعينؤت ضال زز رو معاز ايام شيلا د قرت ارز فزت 1 ظ

 أ
| 

 أ

 معان عنا هز لومزحشل زل داروكدت اسم تيار اي رمش توفر الرج |
 ا م 0

 0 2 و ندر -- 1 5
 | اح عاتن :!ةةءلاقتسا عاشت 1 !نالا بانت رشا 0 ظ

 ا مختار زاتنفا زم اذ جدابةيرشلاَو هاضنف ل اور اينْطي)) بَسةَر1ق آةؤشم

  ةنانز اخذ ةاوزت كرم 'هلؤف ايها ِدباَمعا تن المت 1

 ظ قرانا ب فقرا الا هني عكا ةريرشأ ا قثو ماتش ةّيدوككولا ةلورخ ظ
 راو علقزلاونعؤهلرمؤيزت ف تلا ةفالدا مور هلو فرخ! ]مج اذ

 #4 |جارلا لادم ةّئيمس ةئينجؤاوشم ةذ !نز اذ شم ةمزؤف اًميرتَل ا

 0 م هع ارشفة بر اخو اوم ذئهتست

 رجم لرسو عرش ناو زلم
 الاكل نسا بول

 امومه 15 ]هسارعبكدم عع !هيؤيت تبا ةلكزعلا4 يو ازسد ءذجؤم ف وح
 ك1 1 10101 ا ا اب واط 1 ع سهلا ست

 6 0 ل 3 هلم



 | ىنعأنز افاست دع جرش !6غاو دب 1 جاو لزذاتكامش ا
 ارق أ ٍةفيدول) ة ابيع كله ]ذ] 5 ةيورْتُع ةرتخ هاذ ]اتيعَو

 قدس اكؤو لوف عرش جيزان انترتزد1دززب موزيلا اق ثا
 ةانعولا ةذمو ظيلغوشو 1 اذيلذ غبت و 3 2م رواعئاز جوت مؤجل

 شتنجول | ةمنكعت اوس . موف اخو ايد الص 4ودب قم“ ةريرشلا هذ انو
 ظ زءرفب حول اقف د ابيار ]مباح م1 ةنرعؤ اركرتا ]مرش
 تقنو لمص بذا ذا نطل لخرلا ةةهاووز 3 ةرعطم وحلا را

 ىمةَع امل عْوْرعلا عرف هن كدر ضرره رة كورا ءاةونْد تنم
 ىنل اق ماج ادن كازا زان قلد ْ

 | انيش لها قددلو ؟ذنرو اتماعز 1 تلق جدك دنع قبر ديمو يع ةيفكت

 لو فيوز هتف انؤوشيم ةرشسم وب 1رغ 1 لوم اعلمي اور ضر داوم
 ٌر3751لو بنر واقلام 7 0

 وسعة راك شفا طا 3-5 ْ

 | هلع :وزعجفدناوزم اوت باز فكزعم لش دقو طر رش عسب متربسب كعمل!
 ارم هد آه الد تو اك وبا الجامي عْصَوَب لدلح إزرع عطا اذ

 صو 1 ريكا عجور ازا زيوزمو هذ
 انفه مطج او تلوباذإ معبتأ لرد رب هرث !مالباروكسد نقب,قلتمل منعت ,3 ةيولتماربرم افلا عراق

 ١ ىيَلشس) كبل وه ةفيلست مث لاو بلا هل + عشا اي دا

 | علهإل ]يرث مدا ة قرت ةرئاذر اكلغر يار برئ ا رشم وطفل )51 يسيو هر 1
 هيو بامانة كيب 2 ؟زئراررششةاورتفتكرمفا١|

 ير مهل 4 لوعتد ولطلب ارثازرثعم ثاخت ]وزئفلاو ةاشاو ةلككباوميت :
 / ملئازبمإ جرش قلن ج)ذيس#و ةبضصم ةبغشم مو كارت جرت و كارهلا |

 ماما باسو ررتزبض دوس اًجالخو يو ]زخوك رم ةغفل]ا تكور قت اك
 | سنن ب ل د يب د وسلا
 :1كرنع رغا ةعزتلردع] 5 |هرسسصت ووجوب م : هد لافت مق كيررم اًقوؤرا | ا

 زر زتطاف 11 تاك ةينانا جلت ربو ربتسار يزتا هلو طه ا يرتغلاو اهنا



 درو نيه زفيسو ةركبو ةكشجو 6 مو م اربز وتو 1ةرةيرركت ارش
 ل و يار كاز ةضوم و ةغرسموةبفضمو ةبغْسو 6 مو

 وتعدل زيزمز ةلصدإو ريش اكسو كانو زف زوج ولع ثدلكا»
 باهل و ربيناب تبلك دمدآ سخي رف ردم قاف هاوشاك 8 كرير ةركذ
 هترذوتم مزن هيلعلحْرو طرح هز اها زيمترث ضنحا5 ركب ور اف وصي يزعم ديه

 ١ ويب سل :هزشر اهتراخق |

 ْ ىكش الاون 6ع ةذ يجو دماج اواني عب

 واي ان 9 اورتُز ا اةيمزعم# 111513

 ردو جاو اال اند ان هاضبا]وم لرت ترتبت: اجرا هترانج
 ضب !اضئل نكح ام هلو هادا هز طير فاتر تن ذا يضلل افد ظ

 ليج و ضنا جذور ,1©خش)رترسم]جاربزرشلا ةرضع زوج ج52

 | ةلجدا] بخ ةليسرعو ما عضرتو اند زيرزع ت1 عقازدزرلا ةملزافق عضؤم |
 2 ا لاو أ 28)] دتداذع ةريرغ | مالكوم عقفن)و ْ

 (يكنال امن وهريسل 1و يارد عا! تسذاع ع طل طيات طن
 0 ”هيزنكارماعاح جرة ذات ديشتحا

 1كم مره زل ب هيشداز وتعدل ذاق تاليا داو دش |
 انيذي ملعب مكاننإر هِئفيِنَعِوعِرسمل اَنْ. طشدازش 14 لرش اشتم
 ةنشت ا ةرت اكدر :ز عيش ةمز الم كريشان! اينومرإ 00

 هللا ليلو ةؤيورسلا زج عملك كي تو ةررتز دوا يه هتراه مريضناَو |
 ديرفم اص م اسناك ةلخز 1 ميكرو لربع راسل زق دكت زمان 15113] ةعارلاَو
 فسهس وركز يرش 1و ”ءلجن نييْذ] ورشا 0 َةيْوَو ةموز وهل
 نير ياو وف نك زباب لاكوست اكن
 0 ةؤاوناوشو 0ز10 «زج زرثطاوز ايثار نك اجيوقنلاو جزا الخ
 ْ دي عزمنا وارسو اسنركَس 9, لولا نررغاميَمْشل اًجيِققَو اَقت
 1 0 ٍدلؤن + اكو اتم اك طرد (ةيليز !اميزتز لوب 1 مشو
 ْ ةمااطوك نس . اور ةاسزاخ تيرا لموسم طاتتلاو

 مميت همامم ص



 يوطعدا هز زم عازل زبعتنو 6ةزرقم 64: فرشب و هانا ه1
 هو لا م يس اس فس

 00-3 0 2 و يلا

 2 ر13 اعنصرمزن ال ب

 تيفانلل لري لا لشتل ترج ا اس
 نِلما 0 تيزم] اج بنت )ركب امم مكتب زن ©رلهرتلا |
 6 رع امب) هذ 2 3 ميار عنا ةلعش والاد يهز رش ازواج

 داو ءازيك)عجا والعيرثب "زم ةموؤرساتين اها ف ؟؛لروداَعّنم همينت ٍ

 ب لاما يو ع ل عم

 ريسْشكشأل)ريزعلا ودك ارْمَم. "ل وتشت عرتاتْؤل تنآو
 || :دفباشتاىذمُو لك غنج! +مغواركئورم هلي جينر ايام اهون

 ةلبؤورتج 121] خخ دل عوف الب ازداد انكل زوربَعَوش دو عةنرد هلق ارث |

 ةمسئكزاب فرت لاما غيغا :ركد 1و ل ملزم هلت لل غوش او
 ٍْ ةلقوونز انت ناز علج ىزعَو مح افرغشبلا جير يفيعو طاف لج نالت

 ا"هتداوويزالإ هكتار بقت زيكو ةركري هرطج ولعت رعي ونيل
 عقادطم هلا تينا اقو اكان ملا زامل

 اووتد] هزت عراد الكوخ او منامه |

 نو اعميوش اراك او! نراك ين روع ادا 2
 ةدجارتتل نق ذن ااَمْيْخْفَو )مرانه 41 مضلرم ةَيَكِحلَعت ملؤخ اك
 رد ٍلعترْس اونا تعط اتناب 1لَوجرزم مكلفا اد
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 ظ درع وامل خب ين مخ اره فر كد زر دود رف هزل
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 هيفستارع ةفان ةذاع ةنارم ]يعور ذبا ترش ]!ن]َو اَمْرَم١ كتلّورَف

 اوتبؤؤتب ةرظنبلا ملكحإ 16 + طرتو دوا ت5: ةزمزاوتد اك قنيورحلا
 أ دوثشلا ثا اماهطآو ةرثشلا مير تشق د انرذل يؤ عت اَو سماد

 ظ ةمالغ اب هلو ةردوا عاوز 1غ | '.يربارثلواكؤو رجح ابرتخ |
 كر قو هيدا اتررثا عيوبزاوندا مم اجراتعزةذل ميكن اع ايم

5 

 كيرا



 2 1و

 أد تناكو مم سشسطرثم ين فن عر :هلانيرقعر ثور هي تيرمقيتج ةنآم |
 2 00 0221 غبن مف ارم تنام اعود ب سو |

 رع شل اوزخواو رضاك ةرضبجار اي ازب وة نتا قربي
 ا اورو ةبم ةفدنب الراو اوم

 اي لووع تذهل اْعِحاَو١ عن اورانج زار درثهل

 ةشرج قي هَرجَو ا

ٍ 

 اهلوذ دوُذ َابْعَع ةازر ٍهراَشْرَع 0 12 نك 8 انك ]
 ! جليل ةاَلَجْلولْدَي بَتِفْلَع زيجات شور اكردا ةفراعت

 !هيوزز روفر! اَمسنإَع ترمس و نييتنا ذ] تُيَلِخاَصَو

 اَتليرَم مزون طهرزغت 1و 0 ظ
 6-5-2 اير 1 ليف عب ةفئازئازانلا نه ْتمِسْرَيَو |

 اهرب يقش ورتب 151 عاتسك يعور يموتشااًودازاَو

 ممل ا متت لاوضرشاو ةلاعت درس اروي رورو
 ةزين] فيح ك ]ت لو تيارت ىتشورءاثن!بان)]و ْ

 ايم ردع وتد ةقرذرتكت نازؤد]تكتلو

 افكثيذ" اق ير كلو دعب. مصاب ظ
 اكليلح اتا رشم ةاَتيوْوَك ةوضخ يري ءاوْهإ) حهاَحاََو

 ! كرش ةاجع او طَولو أت دمج ينوولاججاراق
 اميقدو ةغاصرب ةةفرررن كنان لئلا دو قعفاذإ

  ظ_نرابيشاإو ثكو قورف وح 1و1 39 1 يس ل

 ظ رن ا 0 8 0 ١
 لع ووكر أولا وو ةزهما ةدخاضؤ دزاير |
 ع هلؤنب دعرمو غةزبارث هتدارثت رة بعرتب رمح ظ

 وفك همشاب ةنف زإ تعاَم لزمن ثلزنرف يسم

 نور جريج اّهنا45لقرَعَو امتنا كوز عحتإم راع داب

 نحيلة زغب ةقيلخلا , يشار قرا اَوماَرِتب
 ٍِض
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 روس تم عع ععراكب < 1زامنآ قرم هدتكر 501

 ريو ككتمؤ ركب هارثب ذآ ! تو وكترا مك ةة1ذنآِو

 ريسين# 1و الشال بيتك ج مجرب بكس ؟ريرملاقوراوش ارم
 سا دا ممر اميل ابو ةؤرل او ايشمرم لزم ضاهر اتَه ا

 5 و هزرعلا) طغت نك ظ

| 

 انايزرت روطكنم ندب قوش مماتي! ظ
 , فايز كيقاتزلاعيدشلا زكي ايزتؤم طينابزدا خمسات |
 يسوم حل ين عملا ممل .رتترتارما غلبت |

 يوفتاَريرْساْرِه| هْثَعادتلإَوِضَر ردترت اد اراك 0, هلع >2 اطلق ةاكأ
 ريشرمرلدت نع طولت اهم نر جم ,رإ)افيراؤسا اع
 ا هب ب لا ادلب !اهث يس تشر دنا

 درشع ]عااد تورم هن ْتَلاَت خان 5وز اج كفار طسوشو كبعزرم ا

 ١ با هنيحاعا ةليزتن) اهبوز ةزرجأا] ذو مكن ول

1 

 2 ين 5 و ع

 2 «جزجو ةزر 1)اذك ءَسَج ع فرتكرت] مار ]آو هسا |

 نرسل كلو ب مهن اَونَرو ذارجألا فلغت يد

 نفت تلا عاركلا 115ج زعّودَو اهل 1ع 0 المس ترز غن ورث

 :مَلَوماَو طيفتنل اسعَم اسيامز باج مسا! لَرشم اممم س عر نق

 ظ ضاعت اَتِيَخ ةورارتنارم عي دور در عَ ]طبتم اق اير
 !ةععيؤرتمجابتن ات ط لوقو هز رمال اكمريج جراطدرش ]عي 0

 :هرظبلام هاو اراب اهعَمَرِْب ذتم ايزي مل هزاز جدورتتت
 يو هثلانقاّردا ثذ ]كر اَوتلاَو ةْررَملاَ 211111111

 | اًجاَوُرا اسْيِلَق عؤرتم هن إم اًرهشَوممَو 0 ا

 ذ دزرملا قرت عمصالا لاحم ةركزن ام !تيرف )زهر اكونح كداب اتي تسود: !زايرش
 هدير ل |اممشفرك ملقم رتودز تنم ةلرزعر ارتد 1م

 تي حو خرنت اند اث ]مي عاتب
 يقين هي شبت تاق مق تينت 3 3 هل[ ]ون هاف

 يييبيي ببي بيس حساس روج ل تيبس جما
 2 ب يت زعم همس عم تي د بج ل يقل |



 !ةمزتخةورتضر !ذو ا كيمطأ اها ةازاصا ام طك

 وكما "ارعم (ن : ةيناركأ “و لرعمو' هزنع زم خش انيس اوراق

 0 .ةوشا هتارق ا لرَجَو اق ! فعو دررعل رش اه |

 "د: مللانب مب ك1 مؤ اي يحمل لا ويركف اداة فيز 5 ةتزرلا قيفورت ا

 انك] تيدر ناك طتيذ 1 لك اتزيعتو يلع اعلغتعُي
 ريان زي اجت هلو 2 اكزوز غرك ارب مزاج

 رزاودا روع هيوزنت ءديو (ثَمَ #ٍ ىتنازيررتما؟ ؛ال ابوح

 برو اًراَوْنلا م0 ا خا ةرغش + الع اَمَلِمَو
 نانو وكيف! انا لزهر

 ا

 ا

 3 |! ]بير انو كمون دنت هبررع كغ ) فطنة كذَو

 ا وزنا وجسم اج

 تِعاَمَو ايف يرام ةرل1و كبخإ د + ”ةئيعتك يلقن 61 كلوا

 0 ْ لاروع هيا
 ١ بزاغعد لافرق د 28 د 0 ل ع

 تيفو داوم نوع ا ارز كرو تبول
 1 بياركنإو اير لرداذملَع ملا ةيعت ٍَضْعْأَلْاَ
 فار كفر يثق ناس انتكن  اهناتبموذ ه1 2

 مسمن ايي لعد هلوم ورم ف لهن اوتو ةودلال طمبو

 نم طراز زبر) خ)هعل ثنا ةليك عيروم (تئ) نإ ةز ل

٠ 

ٌْ 
: 

٠ 

 ثلغذ إد05 12 قرير اعل اَنْرَع ادم :لرمع دق تقوم الويختف قعر
 م نول ل

 ا

 قي 3 كفلا هابط كر ) نشل ةفدش كسار 5 0 ا

 4 ق3 ةيرملا ]اعف ةييفد كر لوم و زلوم ل كلو خيم رقت

 ل معرت ةرمت 16: ]نت ارك ”كرتك ةئاوز# جلا مون لير ظ

 داَرَشْو اعني اع 11 مق ممسصتاو 1غ 00

 اا اع قالا وطب ةماخلت ايزي طجرلا
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 كبوت 2 + لونة داعب لرب ةماكما ةادؤي تاب نفي ظ
 2 تشو ةففرتزاو توازن ل كدة طر "1غ ايو + ف ةماقنلا

 ع مج يم ةقرابتللر | تنلَعرخاَواِدَلَصَو )ام احح ْ

 ورصبلا وسع !رعيجي :دا هلع تره امل زا نن1715 1س اةروادعنق الو لكي ْ
 يدا رلذفش دازدووزعلا وزع كزع نا ل جدري انفو ظ

 ِنْالَمِإَع عع ريح غا 3 ةحوأو 1 2 دع اًرجاؤ زجل تضتش 1!ةقزنو زرقا

 وزهير ممن نار كالا رو اونا جيتس اودد)
 دب قاب شم ذل ظله ررعشل القز كلا عالما

 عمن مم تا كو هل زو رشم اللهت
 مع قفطيعقربل كدا رحم ارق ديل ورورتتس د13 غ1

 0 2 لوجو نْرِوْهَف

 زا هازال اراك ]يفز هت َثْكََمَاوتَو
 زان اَيْزْخ ايم تداكنأ) نين او اًعَمْس|َدْيفلَتَكأََو

 ا لك عرطاسخو ةقارشلا جر رجلا ودعوا شاقل رايز

 | وطشيو عم مت يااا عازل نك رش 0

 1 كو 200 ا
 هيد سو د

 7 0 طب ارث تقرت /

 | هل تزين كسي دلع عيضتنا ليف كوع 20 ار ا ظ | | هب عامزب رخام ور 16 اناث اهو رك غراح نومي ائغل تير عتدأ ٠
 عزم يضةيزظو : مرر اتنيؤو اننا («ةرعتةداو نزال لدا

 عرسيوت

 ممم سوو سطات تت

3 

 رسأأ اك ةلثؤي اهكراوتبا5 !طتبش] راك ذ اشقر سلا يلو زنربعش ت1! نقل



 . ءاكيئاركشإو زجل ايووالتو كمرشكامقلا عم
 زا كيم كيئحة َعْوَل ماعدويو اخ ة اجرت 000

 زاوية ارينعاشبازغ ىِارعْناطْراْز وو وْرْحبَ
 راو 2 لا كايت
 / لك 2 1مم اًقحآَرَع قؤومرف ةنكو)ا

 رج قربعل ]ركب رووا: افصل يو زف هفدلا

 ا ناب نط اكان ايمررثكساو د اباضْرِغرتز تغامر انثِولوْلا

 و ئوض اتعاو بانيو طوع ازاككغ اق ةنردرشتلاب تقرع ةض اغا(
 أ شْعْمماَتِباَعِج ءلرخ علو خو اَآَس لدفاع طويت زخ١

 ْ الالة زرك د تينو مرتد زكيزغو مع زج ع هوتيو طلاب |
 تاكا هج عبلا قه فج ب )تركمان وجا يروا ل ا فنو )جابي 3و ||

 مدا وركوب ورام + ررابف اقرؤفرشم

 اكون او |درؤرتدلاذارعومرسايفا زا عمر
 2 ىلع اهززهازوقنا
 ا 0 روز ندم نيرعل 15 شن نفا وو شح السم 4 ]وير] ءغْسَو اَفَنآ
 وت ع+ قرم تو ذود يدل او بولا

 فيو هرم اوه :زرتا ]كب اًرغ )9 امير انج البف نعد ] + مكزشلا بوما
 عرفو + اضن! تَلدعأَو آو ازبَخ + تغرب زف ةليكرتعلا وز ذلنرم ام زخب
 :دناو ام اكازجبرشن خا ازتو راو عمن ابحر قررخمتا |

 نما ععزماجتا (رانوارث لونج شوط مز ذو كمر الو فز ذلِخليزب اج
 ارزوعَو مدولعتماتم اههارعو زاثد) ملرعقكشنح و ْدْشَو ردم ]عرب اعنا
 ا و دق) تروزب ملا ءلضف اور أى ديجوربخزمل توفل ابارمانك

 نو ردا ] ميطرم لع 0 وسو ازا
 0 ية ديد تاز عل 0

 ظ نع لوز ابابا كركي قاستخت و
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 لاسف ةياقهفرعؤف كو الؤف 0
 دبو شبا وطور اغراب 2 اِغَواَكر انتو لن ادع ا |
 | ميراك عافين اع عرب اودع غل ا 01 كاق ا 2

 ْ اهو ماشي فانا 1512م اسك امنا حب لذ اهرايمون) ةعزانو ْ
 || لكرغو تتكرر مل اقسشوب عدتدي 6-0 511 ثئيح) جنشم >2 ظ

 وو لا اوم ةدوقكغم لزج! 51 مج اهلا دموع ان
 | 000 ا ظ

 ايون ملرطخ و لزخاتعملا هش ل16ثلزم فخم حاحا :زرزجأ ذهن
 ظ انزاناط ولوج جرح نراخ + 6ابشا قاشو معاه © 1ذ١نما#

 هويت هلك كلخلا هاو وز ترس ر فوزا هزم طع 6 هاؤاكخ |
 12 سس د يس 210 انواع |

 | ل رنتلو دمار هريرع طددو ِدَدَسَو مشد ]ذاب اعلم
 سنالابا ياض لون إو اوشا اً دان املس اهتم اكو ا

 ْ ا !دذدإَوِْيَلَع انكين 1 ةيرعسلاو وملعب
 نستمر لك 1 0

 0 هوجو اذيسول !م ويش ]يفرم و23
 ا لل موش اسو لا: شاب

 ْ 1 ْ اف! 1هبكل 0 ظ
 ادا ري ملح ماو .25 ]|

 1 -- زري كر ياكم - طا وقأ 0
 21 جَيَرْوكتر ويت اب تق وع -ةنلإ] هذآ :

 يبي كا هنو ارم اوازما لذ فز هدم ؛ اوك هباشاو ظ
 ْ تالتغاآ م مبتك ج

 | لئاصاباكجزمخم اج رثالاتخي رم ازمه دورا



 | تضخم هدم شم لو ده ؤاوتعامب ةسكاو ريق هلَرْع) دقو اسهر
 ْ اة + اًمرحا مرج زلعيريت# اب ههاَمَأ لقت 01! 9)وتجزم1رشان تهون م

 دا الزري لل شما مفرد منا ةكر اذ 7 6و اليف ةرهن داش برت
 نع ننإ الزم ةبشا هلق هيي !تن اوه ]لورد 1011
 3 اًمورخَم مدي ْلَمَعِم بالدوار : ةماعوام

 1 ية زخ 0-2 2 قوز كل ذا اول يلماز |

 ورز ادعل وفل وار دو هيلا هسا م6
 مي القمل 2ث زجر ود تل علم طعس مرد اتنثجرجاول ةولوختت هيؤف

 || مانك قفط ززدزجاوت اور نوفا ع5 الار اع
 |١ نطل ندر ناضل :ارع تكا از نو عاملا ْ

 رقع هن ]مرت بلم إَويع م !ك 01م رش انمرزقرت مامر كرش ارع5اريرْس اخو

 | ذك 0! جلا داري كَ مكب !ةرترع زب انا صايل ةقرارمجااجخ ٠

 ا لي ؤفرطلا صفرو مدر هج ركتش عمر لغم ؟ةهرق عع اق ليو 0

 | همسارابشا كه كالا هر متاتئارتي ام 1 اوماقفل]

 | هويؤب ابا وتم فا هلت لورا 1 زاكو رثللك ب! هاتوناو بارا ظ
 | دره اتاي لرشؤوو اال 1 ميلوتك ذك عزو 2 ابق اسير ال 'عقم
 ا :ز انممم دلع ةلرلؤم ذم عل ةئاورق اويل ريد ا دعوت ا

 / يلع زم ام 0 لو اهلقو 44 ظ

 | كدينب ا مالك اعل ؛م:لوثد تكن غر ارو ازا مشغل آم
 !| نتف اجمع ع1 علو 0 0

 ازد يدوريم انفع ]حْنو هموم لوهمبل أل ونقول عين
 ا أ لو اوتو انت اكو ةدراكت !مياضكب 0

 ْ تعلم 1 فذ آمر ن ضيا زج ةوردنْماَت]
 عرشه او وان ٍةرقرم 5 سها طارماكلابأعم 5-55

 ا

 اوك :ئيزغيل رار طعنا اير اوم مؤذ "زاهد اض) )عع رت 0
 0 اعبق ءّييمك ]ل هز وكرتون هر دوم

 انجح دع <



 ظ لسيد وربافو جيا ادوار ثا اذ
 | 1في م اراب ديَلَعَو دوف' 1

 ليِنْوفْخا :1عشناوك زحف هرب" دذو ثيبذ )لرسول 0 - ا 2 5-3 8
 جحسوب راهب ارقي ]وف ةناؤ نرخ مهر راق اميجاوث يقف ْ

 يسبب مدار قرْشْف ارم ٍهراببا فزع عفن !تِلز اكو
 يسغئرف#و 1عوزبت | نيعتشاو ! جزا قرف يؤ عيدا

 مك 0 يوت !(يوئرشفآووتكأو
 تيل" 1 هقيبر عرتمو مك )وأ داو يمر ةلرررتملا ةللخاك نيالا
 لافت يقف باشي هفع ٍهفعِدوْمَسَي وبلا خاض زبرتؤو فلا |
 :ذاخش] 91 عركَت لم ]عار ديف َ

 أ ريزورت وه طرهتذ عربز لاذ هيئاراَسْحِإْلا+ ْغَناَتَو ا
 3 / كيد , 1
 اش :ءمراوث ادتوزأل يتسن اور اخد اس مدشدرت ٠ يفاعززغألا 0 بنا رئوي رم) مارت زعزاششل ظ

 رحت 20 00 1 !ْميتق
 را ! عيذتشاوبّْخْما هجن 3 014 اكو ظ
 نيب ومو ناد 1مل اروَترْوَبلا ةبششاتا ا

 - ة ةَتلذُش 3 8 عرش ا),اقبو

 تكلا دبي 3 داضاؤ هيا عمت ويزتق
 ماكو دوز لمضمون ؟اتن اراك

 0 م 0
 0 ييسر تع جل زارع اب اطنسكب

 | او ييتجوْبْح اَمبأل غمر 2 3

 ا ا مب 0
 ل ييسنف ارجو الكر انج مشت ورطا طمع اب عب
 يك غ يرو ينو دلال



 عج و0 اهو رو كيدر] +
 5 5 0 لا
 2 هدم دكر عولختو# ديا ماج 1 هياط ا كلذ لكي دز

 1ع 5 ية قكيادعا ةقدتفلاو مسجن لع كنز اَحأَوْس خلفك
 2 لكشاةيو ةنيزغا او اقل ارمع ذيدظت مع ]زهقت )ورافن)
 تول قطا ا آرماةنوث ]عبو ع رم محن جورب دز او شارت

 ا ده ادعت مازن جا دارنا زلطلا ريذكا كن للون ؟220

 ظ ريع [يزاقت ملاكم ذوو جار الويل لة ةَجناَتْشْس هلم! بش
 لامع ابل ارثاوم تناذخ أل قزح هلل إ دنع كير يزكي زها ظ
 هزكبورباشنإبوكبباز !لظرت ]ضو هرم 3 جز ذاواركشول اًفمنولا كو
 2 ملال عكاشه عاطل َرغَت عبار وُزب شيز | انوش طيف ةوزع 1 اًطَوِع

 | ترطو فدت اذيزستجو ةنكاش ند رعقرتك]3 يخل قد عدد 1ع عشا ذا لع

 | ل تن انخ] تهتم نر ةيزش] رقيب ماقول مط
 أ بانه يخة ا وزغفان وسوريا موزنم لطب كو مكنش ثزحزا + قيكر 1 ذل
 روع ةصخانإإر احلل 1 ازِو مسهل ا يزل رداع ضو لو 2هد لا لربغو

 مِدَذَعَو اييولعتلا بد هوم! لزم اا ]ٌععزرعو اهداءازوزمب اذ وم اؤلعت
 ع رتل تاووزازيز وي نان لة رعي عمل طرلكتم طش نؤخكت او
 ١ تس ا2:01ةمووفَو بلا ثرضن] ةزغاذ اب ةباقوت ا ٌمْرَ زلت تاواتتدبازدو

 ميقيمام عداجرشب يعاتب وتخيل » ارا نه اتببشل# 1ع تينت ا

 ىنكتم امي 2 اًميراَتم هلع عزتوو رات الاَر وقم 19يوم
 | ثير هم مم د 71م غل ذلرد وزنه .كزشلا ِءاَوِمَو هِئَلم عرذرقرتج
 || اهيزئاهرقبؤ!:رازتالاورازمدلا عوزضرم ادلع 'هدؤلت انركيورشد ا ةربم ومرت خا
 ئىا عيل وعادوا وار للا ةدلك راكان
 دكا ولم ا سوسو و ديد اننارق#
 : باهلبادإ» نزع اخس ا ةكرخف 0 جلت ليزك ماثلاب لق امندل هوت م

 1 ةنيرغت يزن ىف ؟اوجو هذا زويا هر مراسو داع ظ



 عيث نوب عالكت) ب مريرفتل] زم اع ةال ن1 عسركال + 0 انيتتاَو
 مما كت لزوكيت ماكل اكن ار غرمْجَو هلأ 1ر1 لزيْؤ3َ اكْرَو هلّرح

0 
 لاقل و10151 منَ اعْذ 15  كينشر !ِدِلْوَك ؛بآيّشل)31ة]بش]و مل
 ظ ماض و اهاكنزلخ ني ان دلك بوم كرا لزم كدا لطي
 || لئاجإْنَم ندتنيفابت ورعد 0. رس مدنا رق ةبعر اتش اذوكتر ١ اَسْعَمريتلمجا ا ئه هيلو اج-شالا+.اريفيرت ويل ذ تل زكي اروبنإللا جاك ة يكد ا

 هرتكوريايفبوذبذ ) فاعملا عير تشتد امنت +. .هوزكزتمارخام يالكلا+ |

 . تمام معجم دي وعل 7131م1 153

 رم مسا 0 0 زن اني مخ عمو ]نر يك خات

 اع عشل انفو اولا يبل نال ا©:نع 1 مَيَع لتكونوا ا نزكولاءنزئرطتايدرؤرل اه خفت رم نك ارزق ل اهي ورم كرا هلؤخ ||
 || ىافسن ا شاتج نىك اند مدلك 1 ل

 هقول يَ 3 | مهتم اقزام وك 0 6 ةفليلكي ءاكيشناب ظ 0 ايروكشت د زش] دامو معاكي ون هنآ امري م اونو ١

 يعاين مز ثا مادا لع ئلع تدل قوبل
 || نث ةعيررت ةعاوررت ةهزعر مَ زاطكابعقدحاهلفؤضرا مكوك فرع !مخزعز راو عدن ابتنلا +:ةلورإ يخرب ةبجش ةيشنن يشرب كرش ير ارش هزعرت كم 1 مدتاو رم مزح عيرط) يسام نك لم فرار اا قروشماللا ظ طار فراك ترابك ترق طر ةيرتراجفرلا ظ هع رت ةزمرث زكيغرإ عوج ر يرن ةدزع م! كرب در او ازك عافكزا ٠ |١ ل ل ا

 | زوون 6 كغم غمج)ك شنو اميز إيرز اوم ؟ 1غ را! 6015و اهرب 2واك ضقت ]بصنلار زوكشرأ تيرززاثدبت هه يكدر رك! ةروات
 | ىِق هو نك# هداكزرؤر اؤؤشاز ْمِعْرَو عش مدا |

 عقذ



 ئ :ينرهع ندا ةاشرا زكا

 | نمسلا عب مر نشل] تشو مثت] زن ازوف
1001 

 | ةبوؤزبن عيفوشم ْعَيْدَر ات طم غم امورز] يجو ةدا ةزمرزاوم ثار
كم اتالم رتل خو 0 (ةؤيق)َواوٌرمازتم قمت ليم ا

 فل

 ا اوما هي وسو كح رشوة عز ا ظ

 ارب وتع هدؤفرعرراتو ةرتاط عرضوا نكح مم هنري شرج ذب جمال ظ
 أ اممم هنتر ع م لتس عزو نارك ريوز اما 4+

 | هيمان رقم ديبار زوزخورنا+ قه ئةززن زوز تورو از دعس
 | كب زان لكيلا هودعإ ورععذ حرز منازل 3 يزل

 اناا تف عاج هو ارك متع وسارع وسل! دي ينشر زرت ,

 نافع هدا لغرب قوات ارياَغ ةَمْررإَوَس ات َواَعْو دنع

 د15 رشق زم 0

 | زويلقارعصب كحاب 00
 وان ةيطاو وسور + ا! كرا وشعب ر ثلكتولا

 رجا ازيرا ندمتتوا 2-00

 رت ام زدت عمْوْتحَو + ياخد نق كف ذي! كيني

 زياش هلم فيبر 35 هيدا ف

 1 مكب عرج لد

 ردو ما كرف * نرشزاو لن
 م ان 9لزعفتالو + 6-3 نر ارد مكم آ

 ظ ضاع يعل ! اموره د ثيذئرإ اهات 3-3

 تليجرام اقزونارورا هدير اهتويدو هيد ارط مز
 مهموشع زم مةعاَر1َورْثَمْر شب

 ررخكآ رز 0 0 خ1 « ! كرف اوم اوم ةَرْد هيكاَي

 كا ا 1عَرِج 01-5 .ز خمنر تلتفو :

 ١ امُشِعُو لكس ذم انك بو الاسم 0005و تلج



 اذه راسلوا ةناوكلو لب

 اناكيتاك َهماشْلاَرْذَع + دات و ميجا مقا رك طَكِعَو
 :فاورشإ ثراقناو ار راق ايري ةودلت تش سر امكبعو ! عذجرشيزل اخ ملم مدت

 ماا مادارا األ + وريث لرش ار ا زك ظ
 1و غانا ةفيفد زل !ذّند ور ادا لرب دوشالا اظن) ]بوو ردا يراقشل]ب
 عونرب مم ةذراطزفرل اجي اكو 1ز1خ1و ملضر اقنل از لرناقوتنن)
 لكفُي بايقكرض )ماو ادي :مو1و عفو اظكرث كرهت ظقير 2 مرت زكسعرالا
 ندكو حل غزبمؤي كغاوومابأ عرنزم تناك ايفو زم م عرش هنا عرن)
 نوشلا ءاصع سر شيم قره ةوعْز رفا ١ ار «. الو اجد
 ادريس هرم اوان كج قطار اوزاوزرتكوإ دمرت

 جزا حطت ترحل ةاجال ركن | ةراطمداب لراس ١ث دربال سرا ظ
 «تزحفرتمكا جز اذترزازترب اَسَورِماَع ضوزةلزوكت 23د رعرتر بز
 د وْمَو هئثدد 5 0 م 0 ]3 عمرنا 1ة1قرراوع

 نيمو اتعرو اش جزحا زل ركع جو اكؤَ نكون للدور مرشحا راوج

 رفا اسم هان درو ردع!
 زهور : رع او ولع شم هنثو ظمأ يرخزد اَهاَمْؤَي اعمر اقملْر ١8
 015 ةؤنثاَغ م17 ير اوربت ورتنروط كات :ني| منكم ادق تت
 ق31 تارك اتن زرت اهورئد)رم يق يرش )يري املا :ذارغنل)(كييدلر اخ
 :هاوتي تلك مري اَخاَم 6نآائاوروند ا تيه و رمد تنك اكلام )يرمز
 ف رمح لتْْرفَو 121 نقزاشا َلْزَعَم مرام الَوكَورِلاَخ تضغب
 ْ هبارففاتاوب رص دزمش] مل مزؤي د5 نرخا] اضم واسد ارث ]نيتي رن
 نار اًَهكْغْريَس ثلعجو هدي بمر معز تلتف ]يرش العورل خراف ةاكج
 ران ردد انقيباز كر ضتجاره ةلريش از طصفو َتْمَفُناهَرَماَو اركاب
 مذيو رميا دب عزو ادكررشم انمار يشع دضاو عفر

 لعرب ِهِبْوَوَر ةانمدل فعل: اير ةذتش ةراطما ع0 مق راش تيري امل عبات
 لَها رغلا ماتاب ريال او اكرر تمور مدار شا زمز اكو ترها
 2 ب ةنرظابددت بالطو ةاورتو مشو ديلا



 ظ لن ةركشم انا رشلا ةينكومم رج اج را ذج ةوذ هظاض 6 ازغراقما

 قلت 1 نو و م :]يعل قرم انك 1 0

 مز فل ارتهاو طلت اهئك عرش محا بؤذيإزب اخرس ترتوي وبات ظ
 ورا رد اوي هك الهدار اتت 1يةندارنع كره يذدوأ
 ةيَس] ثم اشم خرز ونعلا] ةارس ات هلقرو ل كرش !ىرعنإو
 455 دع يفابو ا نزور اج علطول! . رس اسف نا

 عسيرتو ةماعلا راكم ازلا غاي فش 1 :لزافبات !ةورتشاو

 .أ| همسوق ترج قرقناؤ دب تنفخ 1 ةتييربلا2 !)اغت تع ةبتن نجا
 00 ع ايكوم 0 8 ظ

 عرار ةعامج# ُ رودس .ةرسراوت 2
 م ار 0 لا

 قار ضيا اشواط انك ةئوت ور
 ازال ان كتقانو اَعرَج ١ تمئج ذك مج اودع فَ

 1 5 هب وأ *.؟اماك أ يايباج

 اذا رس هر ]ظاوتح دس أو ما ويسلم 1100
 ظ انارة عضو )اها يت تفوق عش
 ىلاتنإ ملف اس اوس عسسل ةعياسو

 | ٌفَعِبَو ةعان م بو قير اهلاع اس وك
 5 ص رع ْعّلَجِم رمل اوك ا م

 2 عزيز 0 ديرشم
 | اًنَعِم دو فتم !تبلعإ ةزرتنلا لير نا اين اع

 هش ابتلينا تناكز وابل عاقت يئن اهرب تعش

 ا 3 اقوا



 01و ع رواد عاكم اي امهر انيابثمراهذعو رشا ذاب :

 طيزي غافر |

 د زرار مهو هسمذ درب نشيد) روك هرزتم ةملؤف |
 ا مو 1و فو طرتم در اك هزد] )0 ]رذل الفوج 1ث

 اا 2
 95 عوووجععجج

 عتارفقالؤؤْنباَب داق 5 دج! هلع شيتا ذ١
 ىيزوكي بلي هزازي ابار هك الكؤب اجل ترك رع اعمال اشاد
 | لها زوكيو عجل 1)11:1 ]خي خد 1و وكم اَراعوَبع م 0
 ظ يع يل 105 تب تيسر : 0 ا
 ا ايمي ميؤف والرب كر خام ف هرثتغرأللاجدزطت اوه]و هتلر اع شنتشاو 1
 نضال وشو ردة فر اك 1ك عنف سود (تذاَو |

 مانو باتي يري انس ةنص نرخ واكس ورعاه .ذ حوت ر اشي
 ”هتشيتر قزم ارث ةكش 1ل1رلو !ًتمَرْسعَد 3و ماهو ةرازب هشخأ لكن

 قياسا دع 13ج لب تق تتار 3 امي
 ظ وو و حم كر لزم 4[ 16[ ةقوَسإْرميَو دم قناة وب
 نسلق هيلز ل دي ْمهْوَجَوِسَق ٌؤِكَرْسِلاَرِع ةيعان ولت طمقرا

 ظ تاغ اوت اش كبح م ب ع
 154. كرش اكن هوه انو هوس هّوسزكرِإودَل رًلراعما ادَدوروشفْم ار
 زوج 05و هلك ان ناسا 2
 هاهو ال ة قركب 3 راسو
 خجاتتفادشإب كونا | اتم ةلَوشْمَوَتَِصا أ اود انكر
 ماتش ادد لس! و مسرور عشا نول 7

 220 3 1 لد
 دعلتو فل واو 7 1
 فوة زل تاكو رس نأ موج اًذايا ةتِسَع

 ايد هنو معثص د اجي و 305 5 611نم ١ ]خر لزوار !ًراشتلا
 لك 0 لجاجفرثت ةمنكع رزعاتركا و عيازرل انتر
 كا د 1 اا ةلبم هقول: , زب قالا



 | ىلكؤرزا# نشا لطف دخلت اراب 61 رسرزلةد لتعكس ||
 ]ون 3ٍرْاَوولْوَتِهنَدَوز اَوليرْس د ار به اع

 0 اًرّرف ىرغل ةءاتإْؤلَو 0 نجل ِوْيَت] كنت اًظفيوْمَو

 0 ا

 15و سلع عشنا َعوَو برش اي
 ٍ موب ملرئتغك هت انيفب

 مه ووو و ابشكل] اِتَمِعاَم اكَنَعووندَلِدَع 6

 5" اٍِتضإن اًيشْشَعَو امد ايش ام ِلارقَرْعَي هيراَيف )كبف!
 اكوا درع مدل رن ةيش انا هدأ

 اني را هيي فت 1 م!َي مدت
 2 رز تو ايدوق واع يقولكم شق نبات

 0 ا اورج ادمن )رثورثت ةقضرِعآَمَد ||
 ا اويل ترمعزرت اذ)تَعوشَت] خو دعت جاع روككمر اخ ذباَج |

 ا لواط تا ب

 تقيس رجا اذمرع وا 00 2 ةلزتم هن نزشتضإوزنبك
 3 اجاب ايزاخو هرتزم ل ٍْ

 ا 5ك ننكر ا

 || خيبت يو هذ كنج وشل 0 ا 210
 ا مالو 1نْزَبْع 1 انك ةّك دَو اذ دما 1312

 55 0 فاو الغة ةباسكإا ٠

 هلمزوشارتةكر از طكتقيك هدب
 اكرغو ا تع اًريِشَرَآ 1كالنا ذيج ايم
 ل زم طرؤواكو لل ريش شا هداف

 افغع جالس ]ذاكر انور 2 عدم
 ل ِةوَرشم هدكبارع لذ

 | اطيز اكزف ثنكوو ُ
 هنو نام اا رعلا» :
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 أر يزيل از اكو لك !و :هيرك ا قو رت ديلي ةايزيز رؤوف شاي زاغ ١
 ْ :معشكبعر ةكلازب و 00 ةيزذ اهل حكمت ١ 11 ناك

 ايون اودح ةفاسن] كرش اخاج مإَتس) ملف ترتش]و ةرمخ] ةعقز ثوم |

 |[ :هقاتدا# 178 تْفَقَو اَنسَنَو اميري نمار اَزَمَو امر ؟اعيجافغب

 ول ازعل اك فازت . ات دعب اون! قع ثكبحؤم ٌتبلثكم ||
 عب شت يكرم ؟ « مشد ةارم ] ]سو 15 1غ قرش ]ملريَرَف تره اعلام
 || 1 ًهّددفَق مث اخت كركر او تلم شل امْينرِم

 |[ ةناساربغ ا ل1 مارش رمز كيما 0 3
 اعلق اذ !ْز عَقِب تشتم هت ازيا حد نيو ركبت ةرأ قرت ذا ْ

 جاكار افي شداش لرتبة ةيوشيقو وااو ةرقالكر

 م جر وجي زااعتروغت ل تيجزك 63ه
 نِناَمانا ىلكب لكل اي! ل افرع اكنازثا هلك رلوت دز )رك لت م
 0-1 طل ه.016:زافرخ زا 61رةزدن النسج عرار
 اوةةرتيع د١ ةباور ةزسملتغو ةطمسدل]رثم 20 !ش

 ١ شف اورو وافسجازاوزكؤم زمن هوو 0000
 ىبيصرشعاغت لسو قلع طئد) رص ش1 راؤت] جن ف يمر (عرش اه

 دورا ٠  16لعبا لف انياب راض
 يطرح دالك يرزق كح مرلتشم كنار !داكركدل مكانلا
 لع ةيتالانام يراك امه اك خ1 ]رول مدع اطْناوأ
 ابل لف ديل عنو شكا رش

 راف فخم 2 0 ع هيج
 اهداو لكسب! زتيوجتن ةللخ لذ ٍْ 53 -

 راب هس د. آب ُتْئِلَخُرفَو
 رات ورزقت 1 رده دش + ةمجابقر كرافتبازَع كورعْزحَ
 يس ةلطزور خت تورو ف يجوب ةنم 01ب ملغاب

 سل



 ا ملول عش ]2 6غل) فركة وفر إل رك منذ دايو 21 قرون 13 طسخار ظ
 هلدْرَفل ]ف م 1بكرث كرجل ] [قزع الغرر م ارض لد 10 ئاتب
 07 0 هتعرمززد# مذ خ77 1ةزبانندع ققار)

 ْ نيحاورتب قاسي ثا عتاجزر هازمزا6ئلل] ان دال خروتع رم ا

 #2 ادد هستْك]و طبلست]

 ووو 11م7 ت1 21 2 يك
 | نكمِاَرَم ريردارجما يزن ملف در جرت! بانك ءلؤ ف اق غللا] |
 | ليس اَولك١ ذاورجان لسور مص خ1 تؤرق مرض ألا طمس آو روشيشسم ا

 رطشنكال )باه الرع اهنا رش )عررطج او الظك ]+ كرووشم اس لك عفن جلع
 . فاعل عقار ءازعي يع اسرع 'كؤفرب اد عزت !ًارصفو ميج ةبجرع ةفيذش
 ليفان زرثكلا لشن جرت ابارك موه ١

 مص فعن داما عقول ؟ريشدرل رد فطور ةيجز م جوا زتابوتؤناو |
 ماق ياام كف اهو !نوؤص لة! ذاب مو أ

 ريسأ 1 ةيئز]ءارتخلا غيت ةعزتزاهجطاو ردا مام
 لاق مهم هاتي منع وذاك رمت أل 61ز مرسال! ال زح ٌثيِماَحا عاما 2و
 || 1!توراجر 1ك ّلِمو !ذ1و هيدازعت رز عشا د 2من م مهو !ذ] ةيبردازضاو

 ١ او ذر او دَتواه غلب 11في راسا لب يف! ذاَج اجي ظ
 يحس دع مه ليوم! 12 6 4 ا

 ْ | دع 1 لاطزكل :1 ةمدز)
 | 2 يهطاب ةيكزووز 0 0

 ينفخ عاسقدلاَو ما زكا تقول عوز ةسناو ايوه ظ
 اكوا عيسووزؤ 10112 عسار وشق انيدب عمو و رت ارشبز اكد عِسو )افق
 ع ةفكت] واخ عزز او مكر ذوربتما عتوةكس هيمرلك د معا

 | دعت ]يشرع اني زوال فه 151 56ءانروات خشمك ظ ظ درو طو طال عوشو مول ورسأولاووزخ مش او اسرزغو غدا ]و توطد
 اال دن قطو هلع تاق زو ف دقو فق © كيش ثمنا تفتر ل افثرتست !ٌزؤرترتا 2 ةَغَلاَجُح اون اوسورمشبا مزعج مارح اَو
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 ا. اذتقم ايران اك
 6 ةماقب اغير 36 رو دا

 0 او !ًبدْجَو تقرت هلو !عرلذكم
 ا اًنزرْمما ُهْنَع| لاا ع

 قال اري ابد لوف ازكو ةّقذ انشش امن جإَيغائارء اجلزمت ال ةلْيْجاَو
 هةر دب يي يملا ل

 ةيولكممةكدا لج جزل اعحت ]و لوف اميل اَهاَزوْتَمَو (تْرَع ةبلَقس امذألا |

 51 كاوا 6لرئاب سجلوا عما زاَذو تلت تلزم
 0 اكبااريتل] ىرهوتكددارثمعل

 ع١ 2 !ذتدَوِدِب امَوَرَعَت اوه ب ارناف اك ةععلا
 دك امي مك اننا َرداْرِغَمَ ال115 1)-كالئَوَع ||

 ا 55 هس ْ

 ||! كوت اًعوحرب زك ]علي د ف وسو ذيج اعدام ميلا انعام

 0 .ةرعاو ةلعْاج اهنا عاذنرب )انكر اهدش ال آمل آنه ةلوْصُجَع 2

 ا[ .سرغ اًئارعرزكنم 2لهذ 12 هلع ]كج اباد ةيباشن ]ولاَ ةحَ

 نارام هان رخو ك1 هلم كس |
 0 د اَينإْرو اجر اَيْعَتَو دسم ارَف اع يم و :رشش رف اَمَرْما
 |يماجج اح هلزن كاباتلَمو ام عورنملا ةعّشاز لذ دو ةللاكنا |

 مليك ْمشإرِفَو لغادتن) هت ةرعؤم عمام ]ورثت اب ارش طشوتنا
000 

 هرتز |
 ىجزن ]هسا غلبة رف ثروت نثككت م5 ]تشل
 ان جب 11171 اع الت ع مح كرف

 نال ساف وزن - را 00
 ناوي ولدا



 نصت ريسنا ْ جوته مكرم راق ميش آم
 ليسا سوف ,اقرعبرم 0

 | عد لوضر هلا قك ارت 6-2 :زاذع بكرات لما ؤرتتاوكَعَو

 تكل ] ماَرَشا غل 1 غوتْرلا ااه زراكر رد ةزاهزمت اك | دب يمأ ععاذيع

 ١ ا زقرت عمك طوف + زواجتو
 نزكأ 0 تك 2301 ليبيا : يي اوكا امنيا

م ناجا هوجو لاما ةرزفرو لشاو زلط كم ااعَو .
 ن

 هع ابد وظر |

 ا ىيتاع لما ا الو لو كا ضف :

 ْ يياشتاب لترك رز امورثط كاجو عع
 ب يقارب عزتملاععثإ ةئقلو مزيثا عشنا

 0 اق اس يسر رسل عا ل هور

 ْ يمال ةليب اف ويش 0 |. مجاور دورشاك

 أ ل هر ائراومرلا ؟ابكرب «ارغرفارطغب ثم مقرف ركز
 ا ع ابدد] اقع ةرشلاب”علفركُيو لغم وْيلَجوَعَيل ادع

 عيئف ادا غعؤزتلعمشا عاتق معا
 ا ا 2 ا

 ْ عباقرس وتشمل داعم اباْزَع و

 ١

0 

 عج ماها رشا هذاك مكرئازم عملا ةزاكات
 عبجاتن] ةاررشكم يبق الازم طيب هجم زوتكاب 3

 2 اتيوازو ارز القوز
 (يعشلا!اتبو# زرع رةاسهرم نَلحْطرمَل إد ْ

 انكسار فيو خؤش الوسم :.ئا زر ال6مايؤن : نغللا

 ١١ شمالا 4 طغننتك الورق ف الورك اه هبه ]فش : ات وزع عش وتشم

 || لضم مح 0 فاذا نيف زار قرراتض هع سل هل
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 وون رجا اكان ,اطسنإَولعت شد ان دفنا هيد 5 ٍْ

 ير ف |َءْوَب هْذَع هددارهرْز اح

 55 مفحق ووتر اذه اذ ناو ةنيرلا وذو اذ لون
 نار مت اور مع ُ بيرئابرر داقانشلع اورو

 أ ماها ةزيص] مز راوذز تش اووف 151 وار انهت جزا اقوه ٍ

 والكلام اَعوَمَر رس اا ورسوغل ١١
 يطا اكس ازبار تيونز ةازز ظ

 هلو طمنو اون اًريجأت ندا طرت اوريكم ب ووك هزل )ا طكرارم ذب ظ
 ا يقنرري لما اجشأر , انسه ارسر ]رك :زدعو مر ازثحا <اتيتم اَنْك اَتنَو ٠

 ا يضل ارب اجْلص ان ضئرتم او دوور ان ؤربط عي خؤش ةاز متفلاو

 | قوْمْورَسْسَدَناَتم عضداب تلارشمو مادميو مهبكراتو عطش و عبو
 ظ بعزيز ال4 اةغررحت ْمْذَه كون! طه لورجمرع اذاعه فرئسسرسَع

 لَعْئَج ْوَرْمَد آو امنع يره ج1 ماكين !عنارترغ ايازملا كلو هتعمل! ا

 بم هاك جاةرب ارم عمت !بورقَناَو دَجدَلْمدَو الرش ونورت طور جنم
 امتوسك فض 1!ذ]و داظداة رشد ةعبت]!ذ) ورَصرْعَرَوورتسا كاتو

 نا 'ليورتوزل هذ دلو !ريرمل1و ع ابشن زجر لوكتو
 دمي اميوزمو هاذ !كوزشلاو داو ةلاتاو داهؤ ربك يوك اذن ادا

 5 ةمرذزت ؟ ]مخ ]4 ةداةرم

 رش زعاوو غو هزدوتور ج دع هيباترماطزأ ةقصتشا اعآذ١
 أ زعزت ةواجرطثال طورت ؤشسوورجوبد اًهاورعزم ةزماوستلتب ١!ًةاَزوْكَي

 نع + تل مرتو اك ءزؤف ةجاغلاو ]عيدا رد 0

 و جوزمتل ةئارفألا مومو ةنعت هاتخاك انة رثكلا رخو عيش ظ
 || ةنيعد ةازه !)بذ هير اعئكاورب !ًةلك غاضبا غم 011:01 هم ناك
 || (3ئ]5 اك امر هجَررْهْا» دوش اير عت اسَعْؤَر لل ةلول لرْكجَم تعم ةلبعت
 ظ فايل تش ؟ن 1ر13 اَنْ عبج موت كال اكجدْؤَح 2.
 ينتعا :لوف ازد اريرشتو ماوزسكيؤخ اورو ارك ترا 3 ا

 دركو



 ىشنارورغ ايدو نو انك الدب !ماثب روج !رارش] زم ةوخاام مزشو ظ
 عفوت مزج رش لذ اهنا برنو ءازمرمو عدلا هيلع جوش لرد

 هاكْوَرِْشاَجاوْسُمج ثم ةرغب عضو اتيشف م ءاصتبلاَو اذكعم اتعيرو ءاهارم

 5 "يرق اديعإ جبر بها عجرم عَرْس 14.1 ةوغو ايفل ْإَع '”دئكرتس
 زر حعاشلبا) اذ ةبنغلا' كرير اَو لزم

 1 8 عزا يانا كش أ 15 .4رهرطرَع ]كر عون لو

 ٍ 1 :ةعلوف ةرخو شن !اهيركشورثعلا مح ةعروا اركزكم ةمزٌؤف

 .ريطاو قصوو عدم اكرر كمر ارد حرتتولابلك هاو
 8| مابورعتورزطع ازيقا روم زكا يرش املا جو عفو ظ

 عيرعفلا] !نلغ اورتبلا مسقن كيو مب تدعو تتسكا) اًذيِد ايزل ايو

 عاف عش وبعاة زكي اذيزذو جنزم العا اقر رهف | ةعضل قد اجا
 ىدواو ٍموموثم 612 دير الجو هو1) اذن طكير را لة نخب أن انملاوضَوْشَو ||
 ىتسغد] غزو ف بتنا شرع ظداَتي انْهَوُسَو هب اجَعذو يداوب ٍ

 اناس اًكشغ جرف لي مؤسنت 51 د ازوَسع وشن ) 5 1ةملك ةيرطتل ابوح

 لع اوادازصا اسندر :انؤفو علق]
 | كما ]ذ] مدثع قفسع) افبأ : ايان ارشد 4 0 نذل

 قيوُيأل ٍثدَواءلؤ ف افب رص 6 . و د
 رثلوعم ابمْيرشؤ ألا ةغيع مرلب)ت 0 ورز ءازغب اكتب جارخا
 راو بشا امو لجن ال حاكم اكو ادم هيلوُخ كرا
 م ل ملعب شاوعإ]ع ىركُفم اسم اَسَوَو هوغو

 51 لخمت] نكت فدو م ا

 ظ قاع 1+ تا هعركل اق همز ب دَلَصَو كراش أ يا ورا |

 ا >عب غرد رب دل حا يي م برن اهلا كيك خد! ارش 21 امم درخا يع ]نه

 م منور معا ارث يمرون ا ماتش لمادا ازور

 ثا را ١ نام اشيا و نانا رع ئلاكام متاع |

 من وصيد امعراك ان يو 1 جم طم ةدئباوي درّومل

 ئ 1 ]شف 1ك ميز
 1 ف 1



 احلا
1 

4 

3 
4 

0 

 الز

 ل

4 

 ارا

3 

 م 3

 ذد ؟ناذ] هذ !ةةيئاقد امج 1م 1 32600000 كيلا هالك

 زاخل) كسلا مامي داب 6 0-5-5 ا

 راش ثضفعت 37 2 ال كتل 11 مدتيرعكد اق 0

 2 0-0 نورا لمد امر امرأ طلع 76
 0 وذ 1و وون ةزييرلزكنع) قلقا

 عر اقبت ءلشفالإ) م مغ هك بكر ن1 اةيزا تلو رع

 -ك عع

 اربي ملل اع :لوذيحو مهتلق معَ ردت ملل تنل عزلة ا

 ظ اتا , اراك قة دلك قس! ا 077

 يا مف دلو 5م عادوا زعل لبو جنوح

 ىإُف ةرهتإم امر م طكدل برع ]لع !بكع

 تناك! ليرقت اموزع انوش دلك! 451+ هذ ذو ف

 ١ ةفاووشم 7 مالكي أوم ردد 19 هرمز عز أنا هلل كلك |

 ردو لا نول فلا زا دعني شن رنرزجر فو

 0 ا
 ْ وو ب تلكم 0 اياب هرخزت اي /1515151تلَف .ٍ

 0 ذاينا ثلذ |

و 0 ةيرروز غال قار
 | هلم داَركاب بلكت | (عفَع ى

 00 00 هو مف! رهام تلق: قفل ةلاعاَرم َوَتمَو ضب 1َزَيِمَوَعَو 3

 قال © دز لا طقن رز تلعوش جوز اق لاروع ون ج

 ثراعوتَعْلا1 ذو دفق دن] حا اَمَْتْسا7 لور ارو الكنز

 ل اوزاغ بست هثوبس للكبد لوسائل رار زم رموش زنا
 0 مينل 1ةنت اكن خد !عاَسف ]8ث 1ث كرعت] لك

 هيرو اد عز ةزوشملا وكر ركون رشم كل ةيلخ :اشن]3

 الط كارت ةاوردشبا ةنتر !)طةشلر وحاز او ك5 طين
 ]كر اًووتعمما ف امن ]َغاميد جلع دن كطيو هلع كل 3015 كم اين

 0 مور و



 لزب رذت (يزثم توختق] ]عد اهن !وووند

 ]ردع كرمرع د لوغو اع ود يضادع وشل وت اش

 بهجفنبا] هوَسْعْلا اج دو] هلو 1و لع رَعفكيَو كرم ار رهو غوم
 ظ 00

 يقم 0 0 ا ع ظ

 ةَفرواَرعاببع ا بخالد 0 ل '

 ردكب عامل 0 221 1 !ةي كيل رع رشوش دلو ييطسا

 ظ ربي ووسام قدور ا : يعيدوا
 مد انك زيف اتعود لعتدلؤخب كيم انو ايما هوو اشجع
 فدك يؤ اال ذذبل ةريشند) وظل ارسفد اجارث كت ريو ْ ١

 ءاضاب لج اوم« اني مزوفن زج مع رع
 ١ همز الة عر )ع داوزز فا ش!ةفيرتكإ عمار ءمياظت دور

 || ىتناووقت هز ترا يور اه ذالاو ماظن وو انام الو 2
 0| طع !ررمازكي در بالي ةروشدا عتيل

 .ل اص اخ لغز عوكل: نيتناةةراش ل ةزثر نهد 500ه لواط |
 نزف: ؟1521 رمت ا يسأل .ماوةنشُتا
 هيل اؤشنؤزم وتناسق او طهريعشو» + مهرتكتلا

 اكل هشلع تدز ع 2 رس مع لَه
 1ك 3 1 15 طع مع 1 1 عمو جد طسقرتعبب ا |

 ةفومؤم تاروت ولجأ ل5 زم ومكيربواوخناب ||
 ةعيربلا ناز اعيش! رمز رشات قروي يدق عمار |
 ىئرن] هه ]مع غد اكل ]ا < داع آه ارم لوسدت وليش هلا عرشاوبر وفن 562 ||

 كلر ايدك 125 :لشنلاط م 13, عاتب آب
 ستبدو عبربتا ع عاوُفاَروَوْحَو وماَدكلا زها ع
 دبله ازوداوماوش ووو كيم لو ردو

 يني يي ل ب بخ ية و يسب



 نو ير يتلق أع
 ًالناخ نع ةغلبر قتيكربل

 تول 500500 10 ١

 بركإ 10 عيار رخو
 0 1و بكةلكمك

 اق ازرار د ممر" موتر تنرعت زرنم

 بي ها هنو يانا ويئاراك تا ! قو ْوت ١
 اع يئارشكتا وزنا سفن 3ث5171:1؟)بها1ةداكرأ ||
 اعح ةلعزلا + اَنْرَمْرَعِش 15 قرا“ يل تلزم ورع ظ

 ٠

8 

 | قي ةقيكل ةيبأ اا ةيرطم از ةيرت تجوب زجاَركف زر! ]وخت
 وم اووويادف مالا اونو وموزو زبر او

 هي

 اهيرازط6بارقتنوأ# اهيقياززتلا 11ور اسوم اولعَر ام
 اًسيقْظس واير عوج اناني دقات ما ألا دكت كرو
 اهيرفارتم طايع اتت ىرَت جايز عفَسَخاَد!

١ 
 ا

 يحق 2 نوه ةلئاسإ : ىبر رتلزربفال 6أصأ) ظ
 ا طش را راسا يقتل فاح طن م:عغيرلا ظ

 رو 4 يزيدنا زوطقلو رب ادكرد]و انيل يكتمل اهو و ةازيغ م
 | اند) ياش اًريزيم ل1 هق اككمت ا ٌىَنَذَلَو فتم اكلك َمئريَعَو ةوركتلا :

 || قرت و ةفر ا دا صرع ف 151غ يعم :

 ا همر ني اا اي نكت ) كتب زق اَرَسمْتلَورح اخ د“ نسل )نزع عومرلا ةدرؤن ة ف ةيؤتم هعلؤف مز ذترخز ةئان 0 ||
 ْ مالنا هْلَع ملون مدنا اظنلكز١مأ راني ةيزم ندر كل !

 | نب اجل اسمك > 1وَدهَو لامك 1: غسل اوْنِئَو درع
 تس ا ان دبكه اببزي ةاائرلا هتجاؤتي وون اعوتفووف ام



 ظل )1مل عراتفا مرعب ل) اخر عشت 7 دوم !؟]رق 01

 2102 عتق 0 2

 همرتضم) طرا و'هتلع ع زيوت رعت دريم اقناع ار
 مدلآ» ةكرضم لو :اوو هيلع برت ورْسللَو ماذا ماشنن يروي - ]ميس

 مالتإ ضاوملا + مالنا ةنك دسؤاون) اةيفبؤ] اذذيش زق طنا قرشا ْ

 5 لا
 1 يزين فا غنام اننا ابا كيتش 1 [ةشش 3 انا 0 لا

 ( نناديول] اع دف عر عساه كو را اتوب! ةردزشل اقرا
 1 « فقيرا < ةلزرمات و ءلسا تيفيز ل ايو اَسو 1513ج 0 ززف

 ؛ م 2 معترف (ثَن انكلا 1 ةقرونللو يقلل ةذسا عون ادب هن اعإف

 ا 1 نام تلج اهواك اسنألن] ان 1:17 ماعم اقيمت غو

 م عا

 5 ؛١ كيلا ةنمرتم ع اهذ ] 3و1 رتب هو 1, ميجو ورنت] 0و 03

 م | رع وحارس مشرك ةن1ذ تاتع : ما رسصن 9. عقول اكو و

 ١ يحرك يدش عطانجو اهديك رقعمج 121ج مطنوورسدلر هله 1 #ةاشإ ا

 ١ لي زو شهبا لاذ وزر دام هوس اعرق: اور ةلشجا
 | سارت ]رهو رعت هلزن جال :لرتافاك اَنَعَو : .دانوزاو فشلا يد 2غلْتاو | :رامالجرعتاو ميؤكت ةذماز مرج اَنْ 12 مالك) ار عرضا هن اكو يشتاق

 "1 ١ تسلا ةمركلا هي هلام ة1.ئل5 اكرر و اذعورينبو ماكناب مزج ارت عتاب

 | هاضومز 1 ملعاب قربا رعت لوف متت ] وش 0 ا ا مع دج نع

 ا باغ لع نا غرم بعدت ايمتبل 1غ تبتلرد ونت )ارك 3 ل

 ا < انوذكت امم هات ارتزلا هزي! يَ 12مم انة اول !امتدإو
 ١ ىلع سبام و لكم تيرا ةعشجل ايوكزد 1غ ووسع ور "زا هَ ل١
 | ةفاخبأاو ةموقبدا حبشي نطو هزيالربفأ | نيم رع هفيفطفو تكد اازع

 1 دصن] عماعيل) 1 اسو] ركن ديو ج ةلعن | ركز كالا هوا غرم ارشكو

 | م لا از ولتق و 1 ال عوار 4 ةزتشمو ةلماحالا لو
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 | ع لاذ تتح وشي اه روشاب عدارعباجقاتضا
 اكزورف ]روتر سعت 0 #4 2001 :1ب اذ ايمو طافَس
 نام او ادرمو +ايقرا+ طوس اة قالا ُذَج ماكو

 | ايههه] مرو اًرؤن ةذعشا يكن ربآ)هحاجزألا تنل اوت 0
 ظ ا ع ظ

 زف وال ابطت ايمو كرف ز ركنا ازؤنلا ذا ام باتل اًث]كعوهتدا ظآغ

 يراه 3 يجر بارو اق راشل اقر
 ١ لح يدش اتععاهتد )ب اناجج تشب طلبات 3 هلولتِ ايِراَعُز 1 ا

 سبشل ] اًوودرسل جافا وريف ذلل] (َمَفَو دور جارنا كل أ 0 قرط دلاحا
 |دحتور رمز د انور ”ةلايرتك ردت يحشر از |هيزدطيب عزمت ار :هيهز زبيؤت ءاجعو |

 ْ هس ورينا ك0 ردنا نعم الم نيمَوس ان اوصف!
 9 ب يم 010 عل قش او هلاتشو لإ ]ذر ١

 00 اكاد فغ زورا
 + يلا دم كا ةلرتس وشف ]هن اودع

 ودي مربرب خانم اشف كشوف ارسل 5152 ترج ةيزت 53
 ارتحل رمرثإ ناوخأ رمز عرخَ 52000

 | وطنا +ررلقو هلك 1 ةرفب بيرت 1 يوقد اكواب نة ظ
 ممر اعش] هور 0 ةاَعرم وز يو اهب مزعل ةورخل عش
 :رل] لاف ةيؤتن) ةزمكتال ند بلريعاو عرشتا ةرسملاب 101متر
 ظ ا ا لهون وموت مزز +
 | سو مسج باذخ م 2 زم هلعْزالوو ارث 1113 داعيا !وريرشتل ]عاتي

 ظ عز ةلوجشم خضازاعرم زةعرموت ات :لكاق ةيك زا ريقوز كر ادع عرتارج وز تما
 ا مرر او يزف كيش الخ ازد ]لمار اكرامتش
 3و دو كوش زق نازرورشمل )9تدا ةنشم
 لون! نوعه عزو اكل نفعا اهلل مر ئالك هاليل شدا

 كد ارهنو رخو ال كد هو ةزاكمالب يي ؤض فهو ةدل

 إن



 هب نبذ نب ادقج مست شيرتات اكرثونل ةراقكك رد هور
 معن 210 10 لزيت فارتعفا 0 توزب طش ب«ةزخ/قكمور ا

 ! ساطع مل ْ
 : 0 ا ها هموت زل

 (ئيثنال ع« لتننا ]م

 ىسر ةماركلارهةثغا و مع عبرت فقل لعد تزعل
 يا ضو اعد اَسُح]و] ءدشَح ا

 يجرقلا ةلطلا علك 7 درا نبذ رود 1غ است مكوك:

 ظ ناكر ءاوغير عبرت اتَوُفَو 00 0 6 جمع دن اور
 ءتئملا ءاتكو تع 6 رو يارد لجل يشد دلت انتيع لف

 هدد رم |نالف ب ]لعد 21 ديوك هيرو ظ
 1 يدك اد 0 0

 ِهَتِلَخَر 0 حز 1و ظ
 2 عمل ال 0 منيت ةوحب اير راكم ارجل )«ارخ ظ

 شابرْعْمدْيواشْنَوال ا وذ الذ ]ساْرَسَو

 اي ايان شا و رمح )ام الهاك رعب اثقل

 1 1 و يا وما 0

 لو اضل ةايةنق 1و فتان 1 رجلا ماو را[ انوا
 | «زعأ) لاب هشو زيرو لزعو شلت ابك اتقتا اجه ل كسار ثلمحا
 0 مقاس يوكن ا ادخل هلي واع وول

 | ءافش] غبت . زم لانة اكن نر وعلا
 دع 0 < عب يؤم دلو هز رج 321

 ا م لكن ا 1
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 | علب رزع منال لك عر اضمك زر زخ عرسال, خي رست عزرا

 ديمو ميزلعتت هتحا م ء بيو اتي مخولدت اذَو اتي هبل مَورشتكلا هوز |
 لام عاروزم اوريو 0 رمل هجاعررخدال رت وذت

 ىتنم»يدمَورْمْؤَع ]حد ان ورتتت اشورفملا راب اشو ام
 092 ىنشملا اخ اورتم ةرارخب هوز وولي هذين ل جرتخو :زا ا رتشل 5 6

 ٍ 2  ةررصملا) 0“ 5 21 00 شو لاي نات 8 1

 ا 1ةوروُرخ 1و نرصلا مخز] ةعشن 3رب 2 ةدمناو
 وب ةجلا يلد يم اننا مل ريق هما ورا اًيميتَنم

 نس هل2و) وسو "روز 1 ءهسَسلا] 3 طرت ور اِيِياَسْوْرَعَو امكن |

 | قليب ةلهيو هانثا غيوم ةارتكيو خنِماَو هلكبزرم مهد ]منش
 ظ (ماتلت اننا اجشدا ناو - 1( اع طَساَر تلم هلو ِدْيت] (يوشنملا ظ
 |ةهنرمامموعم باختااةاانأو اراب 1 ةيلقتم آ

 : مزجت يرتد + |
 15311 هدد دوطشر ذ ه1 ناوي لاب هع

 ظ 00 در + سلم بولا م يوكل م 11 زرت ذل ةلزدرام هن اك
 لماع ال لوطؤتونجألا 0120 فلم اوم زي 1غ وباََرمافَ
 ٍليلعت رشح هند مانا مللت + عب معن لع !هتداورام] عام

  هييكلر ابتغ ابندل - ةيسان ةزخابا ةزابزل رداع د اَوْسَو ْ
 ِ# هلو 0

 فتاًيزلاوجرت اوخ'تاق ىكالزَو دي واه زكف

 اشن] ا ردك عجول ةلعلا 11 ءارعلل
 0 ا 0-00 ا 51

 داما ]ةفرعذتو اق راك :اذنإ ذلك 2 درْجْرَم 000
ٍْ 0 0 

 0و 7 لوس 0# ورا |
 ل ِمدْلَم ةنسع ا مكتب ارو ميجا هرلشألا زهق.

 تن سس تم سم حجج

 و



 داو ونقمز زج اشنو يزاوشو عابت ربت

 2 موت غنب) روزا لوْسْر)!َرم مْمَوب مفتش تنم 2ع اسنا زسلعد
 ةيبافرتلو]ظئلةيوزغؤ]رزورقنو) ظل رامز ]ب15 مرتد تقم افطغسا

 ْ مهل ؤف +رجرج اوف د] عاجت اك تن) ةوئفؤ ا عيرتلا زهركب ةيلعق وارطت ماعنؤ]

 اِاطِغ لكَ اذا ةباسخ 3 يضر ةيلخ يخل

 هد 1 2 .تناوار اره ونكمل! سارفرج ]ذنبك ٍْ

 ني ياء 1)15 معنا ل عتباوشرشمل ||

 تاماض وريف و ارتكرارم عىاذك ع جاو ير 3 رزولا رصف يركع تارك
 2 عاب ارشح اسمو انش ريان )رك ةرو بع طرباون باقر جر 1ك
 ريزع را ردزبل هعّرو بلو ؟ ماتش اءلواسش) اشكو ردع اطذاؤس كرضقانلا م

 ناكني واق ةاجئال عمو < ميرثكأان د]رمودت قرتك وك ران اشم را

 ردكتخاب اعل: 1ةاَزو ميزيلاوث نداريرتساز ! عينا م مقاتل ملغم

 راف اووياوخ زا عاكرت ريو زر عم اب ساو ا: نكد رش وركإلا
 فاجأ !ركرب تعم الَرَه اش هما الا هدول

 شيام اقفال عبوس اَوشو علا ةرباو كرمال ا حزم
 يرن 95و 0 فاقت ٍةب1ْهز ارو كيد 5 ا هل اكشا
 شالا" ةارقيب !عيؤرم هم رف ةمترع) تعبك زعزيزمإل اه تك 1 ةعانمو

 0و ميضعاَو دن امسل رصف ١1515 1غ لود ضلع عضخورم اكن

 ْ يلق وركن ا يخال] 9 007 0

 ْ) 5 أ ا ما اعزبزس# اًعوباونمأ ظنا اقل
 1 مقرن 2 ابمربزرترفسرت جك ررتعرل نرخ ا همس
 ةائاغلا م هكماح عاشر .راقرعا شوش ةامطالا عيتن ]وير لعف

 هناك هلو رو امو داسب [للشإلاو يلم )123] تزور
 ديججو ودلع ادن جونا ريو ده الش 1 رشم ماس ليلاس! 15+
 ١ نفعت! ل ]كفو ثب هلع! ةلعوو قران لوب رخو قام ممع كب

 كت 52 هرب ور وع

 وه شاخت ومال

 دهس دح هيو هوب ب ين حسو
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 ظ ااعتاكو ةرتود ودا زيص اني جيميل عاتب اره لاَ راتب عشت ةنع» أ
 | صاعرترشن عرترشف مز اذ 21 قرد رشفرت هيغل ]كد م 0

 أ ةمئج ]راه ' درا ةو[تبد 1ًرِعاف ايوب ةعتقارزأ مل اَخَواَكْوز

 لف ايوب! زقرت لشكل هو هناجر تأت هتف ترش
 ديض] )وكوت اءهخل الب د ةذك يكف لَو مَيوكِحْل عاملها تبا
 0س سمر وم تقع تلت اسمو تاتا اءابللادع

 3ىطاغلر ارم 1 زمن يفوت اطمن سمت قمعَر |

 ا م آمي 1 ؟! ني د قهلن ظلم ]أ وشو ةيعرتا

 1 انبات اهوا دذني !ةحاغا2 ]مد ةثينف هلو راد استقر !ةطنلا)
 دريس خو كيا َْرْيورْحا هني غتر ةاأرر جنم
 ٍ هيلو ]ةوةلونع ]رمح خا زتم » باهر ةلكاشالك

 ْ معاها وهرع: ةوهاع جَعص 6سلف كْيدِرُو مضار ال ةذع هتدزو ]رش فر زذو
 ىف نكِضُت كندر اذ 3 ىجآ عمار طن تروق

 ٍ ىف ةوتيرأل تْوَمكَسرمَلَ 5 ةلَدَعْرَر ربع أل ريع

 || يرساخإو ميجبرتلورجف اضا5ل لجو اوربت كفرا :1 زوم :ةطشدو |
 ظ نزلا ةدازت 8 لك كان زك اموت ب ويرمز شا

 ا ك4 هناوش ةطفُلا 1ع 1+ تقنع مكاني ورِشْفل جنات

 ماعذز ا ازغإ ٌمرع امو هكدَت م او مرت عزام مق رزة ارذأل !اذم خم ا

 ةافرشن]رد) عع 3 ءلزب ةيووتخ هيج ل قرب 7 ةيدارسلت عبطإرث ارم |

 ةكئنم] انجز نزيه وع عمزتم بر نرمزتفا اذان:

 | 55 ام "يع ل ا
 0 0 رتبت 8-5 عمو ا من132 رع ارسم مب

 ؟ةرزغارما اعرب مخل 000 ظ
 نض ةيالل]ب 0 4 دا

 رخام 0 سف
 ني ةرتس [كدنب ا رم مخل أ عراج

 اهرب
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 مسي حبب ب

 ذم عقبزكس ينل يفر ادق براغ (ةشيرجات 1 رفق ةرفقب :ملرث) لع امرت
 ا انَيؤَسَل اه !ةيراما ||

 او ركاتا ديفجت روت ها
 هيشيردعي زابخاو وطار دوج دب مذ منو ةدْوَح ره دولا ] هد

 || كاز ]دب ٌثلحام اسم ”لركتك لب اه 0 و ةذاقشإو مصاعب
 دلرتمت هاهم ريع اشنا بيكر )رث لرش و شقر 1]15 دموع
 شيف دم »وال 2 ة دا اهو ب عر ديوك اخ ردع م

 || ةيدلادكلاو اَسِق بخ 5 ةرثيع دش عيشي 5 م2 انج ةيرلا علق حشَيَوُمَو وسو ينام 1

 لاغم نمت لاول يقاَ اهي غيتنجل دارو لارم ةلماك

 ٠ فضال عاراول بذاك بعد :!15) طف ريو !دلْوَل هْئدِإَو ام *لرثع
 ٍْ انهدؤجوم هلع خرب الاوت هامل جوش قْوَنر] ثرقنا تكالو

 ظ رو هج او حي
 1 يزل ةاقا ا

 5 ةالب مر ترعر ار اذا دوت ةيودشملٌؤارَم هيل

 اود وياكل ريجاو ثلخ 1
 ظ بيكا رت ةةرثع" لوغجرطشلا امج لل زو اتكت شر دك ىلاجازاسن
 ابزلعتانعو هولا :هثئان ةثيركز ! تئيَلارعِإَو لش كلش هاكات

 | 0 م
 ورعب ا

 صوصتم] 00 رعاكم ىقن ]ريك ركع

 ظ 0 7 ا
11 920 2د5 هيشن] بفعب ٍةَركوم اًكِئسإ نددت اكو بلك

 21 

رش رق ليلا اهغو 211 كسرت ١
 ردع ٍءاَسْلَعَو يعد ياك 2 5 تو

  ةطيفت ا كريزؤلا "ايو اهل 11م1 ندرك انت 3! عاسنٍة بلك

 ايم ذكر يزول الغ شض درو اهدعْرِم ةفرولا خام ظ

0-2 
 باهي سا ءراط و ظنعللا هارتيزملاي

 ا ىاكقارثذر] لل] ركن ؤفو ا
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 ربت اري لكل يعط قَرْجِإَع هدد اشور خي]) اشار
 دولا مدعو اًوُييرتم ف 7 - : يرده هرج ةرسَلَو

 0 رثزاة ودار ذاريم هتاززخ . هسجاةراكري ةلخ ا ا يرش جو يلج ورح تهجم واهات ردا | رضاع فازبعر ل طلاوو تست طرفيرف هرج كرسي
| 
1 

 ا
/ 

 مهفي]ؤخرم ةوطاك ثناشل) تشو
 ا :ازيب اسف ووتر 0 : .اَجوَسَحاَم!ذمَو هو ٍ

 1 غش اه لرذك د ولكم عما ”ريششل زيا 4 الكور كدر ٍ

 سيَئرنرعز مو طا تضنإهوناوشق نخل اَوؤَو يار اوشا
 ١ !هسنلإ جسم اًجمرثرشتت رسم مرث لزم رت ]زن ارث 15 اخ نثر هْعرُب ةدو اهقدرث ا

 ا 1 اتمنا 01 ةراَوسَو تور تارك 8 0 هي سونغ 0

 0 خ22 و

 ١ فيض 2]] ةعل

 5 وع ” رِطرو هطفرت ق0( اكوا

 أ ت2 :امنم هواتام + خر ة9.ةتح لول هلو

 ا 3 اقرار بكسي دورك نتخألا اتيدعرف جرن تزد

 نينشع) اوغإبر اسال ترتد ادم الضر ات ديد رك ولا رب ارقكعم
 ْ عونا مة ذاو ورم لا 1: اة دسم لك زل

 لعُرموو ةلرخبل اعضوتشاَو عوتنست اًمشو هام 0 وعلا

 ةربصب «1قيتشالا ةربثارثشزكازك ذو دير عمرم ةييرشا هله هلا وضرر ْ
 مَع اهكداوهرز اشر اهز +قييل اب نوط ١طن !اهجوز اًهرتؤرث بشد ا

 تعيذ] كرت زس قفلت 00 اراد درج رْخاَم نت نقيه غرة اجا
 ظ مدلول رمل عررْعا ثا ةبقرب هس جاتوه مد لع تبق تدازرْسو
 فعلتم دسم ] + مضت م رز ول اد 10 نمار از

 مَسَو مئلع دمو] 6 دلة رشت] اهي 0 ا
 هوم تقلا 17و هته ريع جز ازد ارم ضلع فوزاغو بتال 1مل

 |[ هي اوراتشرمزعووز ضان ناو وطعن اهاةوفم يلا



 ٍ ةفوومؤفر زوال قعر قرلاو ةدغألا !مادَق اري [دلس مدس لغتك هو للَخَو ا

3 

 | دنع دتن افرك عيرشو هارغبأا ازهَو ميا زعم هذ عووو نمزعادتن

 | يعدنوف ماو و 3 ب ويس '”مقرصعم ةعدو

 لشو اقع ةردرزل ال مف ترم نت اهدا هلام وبطل حض اراك

 ىذ) ثلا رزاق هني ا يما نازل ورش ع اقوي
 + 14مل عت دارفل ا تلتعي 0

3 0 
 كولا
 لا

 ةلذؤو نوه هزخ نَْمَي نيران ]الدم هلم ضرب وزد كر [اانإ 1ك 2 3

 دف 211غ دو طرثف 8011ج طرشن طقم خزي امش ات [ يشد رثد 1و راد ةرز ا

 1 ا دعو دارقؤز# !هئوخو  يددل 5 قرش |

 يقدم اهنايؤع وزعي اه يمتسف زحل هك ردو |
 | | دي حأ ]عزاه انهت هرعت هنتزبز ادج قدك لن)ي1و] يف |

 الذ طاولات عنها قنديل ا

 لع مخي حرت لويز اكو ةنيؤشإو خلاه ة 1كم اهسرع هيض ويزور
 رعشس كلغة ل عرش م قم مخ لك لاصدار ع فك
 علا 16 ولت] نقب ٍءدِدو اجيزمربخا © بانت 110-5 يللا
 كهف ةعلهزع 3 اكو رزان ةرقتاعزااةوجم للا ل
 مغ زان ”لركال اجاموَو دوامي ]م ا لظال طة اذ طي )5 جو طنزت

 اكن مار ذوسنفاوزكاب 7 ايفلرك ْمِدْلَو دارت را َمِعِراَح اعيش 2 ذرذ
 ري راع "1 ةرهابورت ل 511ه 1 رست انا كروو هك جارجا

 ْ ةلرتكل 1 نمو 20 . 06-000 دي امارات ةيسلل درو
 الم اَردعَو اَنِفدإَو امش ازدعز نانا ةضاَن اًرنع لطعزق لورتعلا

 عبو [ًكوتشم هن ] من ]رطب الَو هتاتع لادا رسطغتملا طولت !وردرشاودا

 لماكلا كم الدلو رنا شبعا فب وكي

 مساترثورم لا وسو لا هاج نقي اثاره ةضنس هده لن غ(ةرْغْؤَدو
 م زيراكل لف 113 ويف طا الو طككرلب الذب َِرزدَم تهَحْا 1لخر دو 0

 ررثع ل ورم "مذ ] فدع ةقاومم ةيحاث هثن]عت ةعملع فدع خر « زمزم
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 اةالع أر لق واتم رغد ل !هزاك امان
 0 دز خيم هنا الاتات

 ظ تزوماذاق برص شيلات مث تت ملل :از] دج 3بةوَراَذ متيكلا

 امنعإت) رد مدكف ينام اطار انج ريكو دخل يقلدون ةكلرخُرُب هدر 12
 0 ا :1كز ةلسذ اكسو ليج اشو اكزغت عرعر

 ةنورب#]/ةاوشب قر از رشعب ءةزاكج ةرئصرج زن بقدم جو :لرثمت لوم بتيسو
 5و هزم عبتن) ذزد) مقربة ز ادج حاط

 ع سرا « ايو تير ععئاجْؤْسِ .
 ايضا ا سا يع هتننكت تليق دام ان جاب علا ب مؤراف وشؤزب اسبازتم) اهل ضاو دلت زعأ 1غ وو كيم ممنالم لوم ةغللا

 زرتشت يلالد ني يح 1 : ير الزم : 11 تملا يع لدَدو اشد

 م بيساو تولي 2

 عسا هه

 هد دعع

 بو وضرر 0 0
 بيفز# عب ا كيف 00 ار

 اوم وْغَت ا 7 امْيِم ة اجو ]كو ايراد
 اتا توك اغ أه تتنكر ١
 هتدمقتا لاو هزل هلعاتت ياك امزنا هواتف امَو

 عزك .داوج: حا هيد اذ عزنا جيشا از ثذع وج 1ةشند + فزع || .

 ىعاَرمت اقرت هتداربق تع اصوْسَو ما: لزب عْرَع طاتخو ل جايوشَم
 عقئاشن)و ىرعلإ هيل از راش ذأ :ةوسانعزاررشلكل هزرذرعا ظ
 عمجزتزلا انث هم رتوش هدو مع ارد) ثيم نتن جبال أل 0 ةارجن 1
 يمر اذ زغألا ةلونزم وهزم يغب ناروتو قواد |

 نقي

 اه
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 خا ع - وو يب وع حسم تاع ووجع هع

 : ورفكزماةريم اكس ]ورا ةرشد ةرثم در اناا انش !ةرقتكروا ا اذدأأ|

 000 و : ةيلكر اكو 9 1 ذه راع لك ثرشؤ ]112

 | ةءانهتش قرر 5000000 وول ع ةؤمومزخ 253 17 )يارا

 ولت ًاكفلرإ كقذ هذ تذأ ْدظوَدَو رم سي اذِع(عرصْرَمَو

 هريس از قسوم الد ردي
 1 #0 ع رمد طنش 1هشلمدررضو 5

 | غاتسلا ؟ززجت1 كل كركر ترف و دوضانإ 1 ةيريرتلاةقانجا هو

 يرو اْلو عاف: :ةيقوغر و: جوخ مهن نع رم: غارق ]1 فاح

 | لجرعسك اكتر ةمَو متر ْرعوحَم علاعؤ ا عوشاو مرفت! : ]لغرب ]وجنر زان
 2ع ل اذا رمل اهل اذ اويرع حبا )زر جلاب اناث

 ةكبمسلإ امو ؤ 1م وش ةلرذ و ريجز وألا ]ك1 ]غ عيت 1ع ه3 ]َرّمْشا

 | ةيساوطلو درو ماشا ]دئرغ هرغاو ةيرل] صمدت اح دان لضم ظ

 ديرتز شعرت 011 [ئيكغ !ْي 1م ثلة عع دع ١ ين ههنا يقل

 نع ةورتسكعلا ذو م ماعد ا
 توما يول ؟ ةيبتشنا تلو مانت ازمة نسم 1 :

 مللشلا ِهْبِلَع ديبتل ل قتوطد) هز ةريردتم هاو ل يوغألا
 هدكض ةؤريركتب])غرزتل ب 1ث 1 دل عش كرايم ا

 نوط ا) سر زمالك ت يدفع ءرَسَل ان [ما)قلف ||
 | ىصرلامّرع ضتفي مل نك كلمتشاا و لرموز يب امتالرتت و ظ
 هولقت اع ءناز يحاك ]ورك لعن ءلؤف رز اد !قردرتملل 6: ]كروم ]ا

 فلو ثز اوت ال ةزيرتل اوك غالار الاه ةوْمَفِفاَر 031 51 ْ

 نو هوئحدلا بنجع آَوح ُقصاَع ثان هو زكفلل]رو هوتغف |

 | زاك هلرززداو لك هيناوشم وثم زوز وريكعر بشاب زيلف ةكتد)

 أ ذوق نعل ةئلاضإو ةيناشلا لئن 1و لو لعل ذشداوز اياهم دْئدَع

 زرع : سف ةشل ارك رجب ازور زكف رشم هك وو لو كنوع مخ

 | جيس ارتعت !وْنَعَف اعِهَو ب !رتعا أسم ل اا او زرع جا

 سس تهمس هس هس سم ع ع ع وم

 سي ا يم ا م ا 1 ل نت شوي يب يسرا ب يي يس وب سس مسج مس دس هوو
 + هول وسي نجتب

 ا
 ب هه سيوة بيس يي سل



 0 _ و ارب اخ 2مل ةلعؤؤشد اونو لف ايزل
 كف و دل نع عزا ميغا ةرابع جرو !هفوز يلع قوت از نادرا |

 | حت .نارفو نلاازخ +ددوزتةيرتدو مجةرع اكيوراشنل هزم علما وشو
 ىهافثل طاتيبقدلا 0 مث ازا و اج دآر]َرِم ميورتزيزه ل مغة]َبل
  لفامل ا تاق دجإَح 15 اقرسرملا كد امك الع مس اسره بيرد لب ررضدمتا

 / عيرتلرقريرتلضاهلارازست ورع دجلا مدرك !ارَسَو هزمت الغ 0112 ملفي

 ا جمدلكت ذل زوكيز اونو ساكعن و ليز يقم ابق عيش عمظشمو بلشت اموت

 طارش واتت 13151! 1(عْدَس ذم من1 وجوع آر مو تشتعزل تقص ||

 |تاقنج ا 6لجق كل ةمرتكفكو 2 2 ا

 |( ىلع ابرطكشم هودي ِمدَدلَو ودود ةقيازلا اماوريلامعل اره ةطوند]
 ظ هنا 0 هدداورم اك ضارتغا ياو 61و ذل
 مىتناداشت ل: ]هز ارم اهالي نوب وارث! ةمو بْؤَعْز ار )نشب ارغب
 هلزنو اذمرع ماو انييكنَو انس اْسْئِع اصر الاَو معانا ] 1ذكداراجلاب
 مكانل] للك + 2 ) اَمِنِجاَم فازد] اهناو ةّيض 1و شبع وتمت
 | ودار ورراو هزعج نبا اخ معتمد هزم او توجت عر اضش ارش اَنجلا

 | رتْموَباعت]ةرِمَو اك امو عشتار براتر افتك افتقر إتش اك ن1 عمو ايدك ْ
 لك هزومو هلضوؤتسو هدر فد ةهلؤن ذدمو غر امش اساتما

 ىِنك نشكو كنج عرس اوفو ع م
 وعاشت قير ونمو طيبشننل يضكاشلا علذت ةيورسع اككويرقكو

 يبا يبات الرا 0 ا 0 بيسو 1

 ه1 راو

 اذ خاولرن اك لوك ازاورشلجا ارعزراراخ افا ]ول ةرا غؤفلا مم _
 نرقتل از اطيل عاببساَو يي ةيملرتج امذلاخ اك عيظب آلا
 رقع ] 2مم "سلا ادرقعت ]عدله دعس 11105 خئسلاك ةيماذت]

 ْ هيوقشتشنإراوزم عاوز هتانش ول كاط عزك هىنقخ] لزم هوجو دنع لَو

 | وت 6يزمنب اخ او ميا دكان آذر ةذاوث واف رايز



 تيعشو زا دز ورب ل نؤمن اك ةماس اتش يو هدا ْ

 00 معد كوة رزولارقفو طئبملا |
 /(وكهرغؤب ؛ اورو ان 5 رقف اضْقب امضعي اتْضّقب وش وقص عدا

 طز و اه لشي جاجشدا ا كيث ةلكفم + ةردلؤن عل 0

 | ضغيورت لما كءراكت مث مي ز]ولا هيه روز زشكا عي امش! ضار
 ا ع مح نق )1١جرقت 251 01 ضن ركزو ريم نوريوزطتل

 دتدارفوسؤزشملا ةزر وص اردد ةلثع جارته زج نثر وزغؤو رسام ارضزنَو
 6 357 هد مي عم ع ا ا

 | 0 0و 0 مززذج ميكا ةعلق)

 ةررش | روثيم مل تاركة رر اع ناخب ضلك
 ةزوزض + ةاجابزو علمنا او ترم ذهن ازرثم هكر سقإل] لب

 ب لزق مِلْمِاَرَع عود هةكرسُم دع ةَورْكشلا
 ةس يوقع 75 دي بان زيلم ع عاام

 0 مءة يرن رت هارت
 يزف علوو غو وقوه ورم ء هيايترم ذطز) قرشا ]ع ا

 شبتاو منن وس اططَب اتضفوؤ رشم مز ف: ايتو رف ان اوال ظ
 ديف ال اك مضي اورتن )وز لذن ]ع عد 00 مشو زي 1و ؟ ةطتلرم هيب انكن) '
 ظ لغو ]1م عما بعز طف ددالّةدو ةمشنت )للك :ةرشكلارضغت |

 ناو :هناملاك ِبفِبَناَوُوَق ]وات !َر»و :طشبلزم 1: يروا شر غبار! ْ
 | ريش لشلا لف اؤتشبو عاجلا جازت لرشع) ارمأو ؤش مْ!( عْورْط ٍْ

 ا | هئب 6 ١5و انفع 8 لَ يجن زورزتاَورْوْرا عنيد

 ا عفبا# ثلا الشو ىلح ب لرقو هدام مل 1ك شت

 0 بازخبز انثز ١اعنم ةيرّرلَو منو ةاَيزَع

 | دهئترؤنلاظغب تاخاق1ذ] راكد >!تْب اتهدارةبل + عاشإلا تال
 ةسيمادناب مرضه ا مز وتمت زوعمت ) آمد نت ا

 فاو ةيبدا اكو نوط يب خال هن

 لع 0 4 1 ناكل ا



 003-0 0ث

 قطان! ذا اطقيضرشبا هده ان مو شبا زحع ذل فبل
 ٍ مشتت عامل انرفوغيلاَو هرم ارش نباطغيب وتس 1دّدِه هيو عمت ارذكبلا
 امرت ان ةرفد دوف عك لىدعم اني انو هضعتاو كير رئفكو زا

 | لح داعرنِرَرَعَو ب! ![ نيع مب دش غشت ]جو لرطرتا جر م نذاو ©]غلةرورتا

 ا 5 اهندا عرش وراح عزب جرت دن لوغو شلع 1121 هكا بج |

 اعوارم ]شَماَغَو لدن انكي ةبماَرْلاَو ارو ط[نرمَو ل15 ةلزم انسز موب للا
 |ساره و باطن عون ونمو 1 مج عوبالرف |

 ْداَو اكل شم خم 1 اروغْؤَر يوكو َراَرْعَوَرَعَم عفت ةنثز 1رْعَرْرَفَ |
 !ةعئي عاب هيض الاوان عشار غؤيطوةرعو + ارشفو )دخلا

 ليتك و روش نول ايزوزثي اهرنقعؤقت لؤخ ةرتؤروكا زيدا خخ مع يلو
 | ذاك ةوش) هبرير] !ذاًريفزتم ْمَْغةةرهَواظَوربلَو رس فس وع

0 
 لش او لقد جيدا عيؤس قلل. ةمرئكغم ةلمأ هزادلزف فور تق) ]و )

 . 0 يو سوف م سن يا يع

 | رماها تلف طفت انتو انين يترتوزم 23 4 1 راا
 +ًانقولر انِةرْغَم لؤي فم ووك هرجع اد !ةرتككب رؤس ملكي
 اكاز فيس ام عوز ةدزبز دنا ظباورتنم ركب عيرذأ !هتدلو

 ٍ لبد !ًعْرعْولُو ةوئاتشم ةرغاضْعَب اًدْضْعَب قوش هلع زم اسر شيوخ ْ

 نامل سوي 0 | قعر ك اتوزع وتد طر] ؟لكات اصْرْرَم رع زف رخو هدأ اج + 3

 ظ ريعاشلال زد اذا ناجعزمر ةيقع ظ
 رات فورت با ع 2 ا ةارأ هبال
 أ ةلارئاد وكر ل1 ]بلغت هنمطرغل ار 1ر1 ياكيتشور ع 3 وازن اِلوْنَم

 هةر باتساع 2 درت ةهانك اسس فعب اتي ؤؤس | تمرير هاورعرد از 4: اشم اطاجور ةيزاخ لالا اضقباتضشيزوثي عدم نور نك او ارز: ليلو اك

 ع

 سس

 قلد



 3 ج7

 ٍ 1ك )+ عيونج امنع وسو ردت اتيكغضطؤل ق6 ةلإ ايو 601ذزا
2 

 0 00 0 م اجا يس يم

 ا اا لعدد لِ اتت 0

 ةيبوس 51و19 ةوّث اتم ثع لع :اتولو اك رشف 3

 وو هن لاذ طنب اهخةيورشمز ا ةرخلا ذو
 ٍ رم

 رثب(ةقزويط لوو كي +1 6زرث# 6طزَوسيَو ةبدؤنك إو! ايو عون عيون عيب

 بهايسع هن 0+ يا هْيَك حاتم م ]رغد اميري ارو كفن

 زول معو (توطعنمو عد ْعولوعبم دز بِئَع يزت !ز يجزم درج 1 لع دس ا

 1 زي الار رف رعورعب وضرب هن ]2193+ ان ةرف هلْوف
 عتيق ياب ةجدازج ادا از وذ ذه نم

 لست لوف + خت اج 11ج ياينوزبوتخمل ٍْ

 زاك وسارت 6 امنت عب ةنارتناف داع 1 1

 ايرنخ هز 11 درر ]ب هييشتتا نط ووش د حاد 1و بت 0-0

 | مس ياكرعوم امين انكر دياب زو !ركو عت اجمال اير ايوساوع
 يكب زق ديهزرخرلا (جدراش ةزئار اك ] ةدرغش ]ع هينتر )رم هرثمفللا]

 مرهف ت1 10 رجلا فوجب بي وجب عا 1

 دل نللز اضرياننا ميار عيش اهنا عشار ارق م وع ا

 عع يسع 0 0

 وا طبول ا

ذداكوجفنيز !رئيك يبل هلع يجر سس 5
 ٍ جاتا! يوت ]جنش ء

 ا 3

 ظ بق عز 0 ظ
 ْ اتدو جم هس 45 امو طم ا تيما



 م لإ

 هس شوزرو ظنا ناز قزم دع از مفي ااا 1
 يو

 مب اَة)اًنيَرَسْؤْسسَو زل زودا امم ْفِحَب ةفجا]
 | مين ِدْزِب اضَقْباَرَسْؤَسا رك قنابل اتينا ]ع كيف

 2 دم هج 2 د
 هذولا :و مرش ناتو يضرك 0 0 5 اَمَو!َذاَياَيْماَةيِفَعِلاْوَم 1 1

 ْ امركفام" ددرلا همك حامقد ارت 0000-0 ْ
 الطول رتب )اقماع خل رشق مخ مر ازفكن ]5 ظ

 اثدبل اًرفَرو ةفيضد "ار اشما ةاتشرلا يوك روز واول ارتست
 أشهر ماوي هيجراكهزدا عوطؤجلرم َجوْرْع !(عَو اه ةند)ولا 0
 وطفل ا وج منا قوام زك ذرتش قل و ص ف
 منزكرمْركَب كب دركي :زتركأو ابهر ارس اهاوم وو :6لزاب

 ١ هيك 000
 1زكراكا ذو عار الر د)ث 1 ةلزنمرم يترتب وككخلرب رن زنك ذ] هر رجع
 2 ةانل15] يمت نمو هت درو اهي] اغسل اجل هخا ضان" لو طَمَوْبم لَك
 .٠ هاون دان اربك اريك ارم والملل راض شع 1511-2 هوطق+ ]عمور

 و جبروت ريثش ورك 21د انش يفك انيلومت] هزي وسشت 1 طهو
 6 لوقت 121م عوج! 1دو ةمسانْلا يذكر م ين! راق ركاقنم ا ا
 ْ يال 1ووَتْ اع يسر ]رص مولا زجر ريو اي -- ظ دة. وتنال رشط رشم ارث كازو رول ا ةعارم رمت صحو اب |
 ئبعُد ازا ادد عيا بطال ول لوبو اوس ٍْ

 دقن 6-0-0 لدا هباتيمل] زَس م مرار

 1 0 متن 1ك لرد ار ةرضتلو رووا
 7 دا _ يزل عت 0

 بي لالا 0 ١ ين ذوات ورز !ةيرقن مو

 نصح



 ةريزفو اًقْوْغُو :ذادتفال وزو طشل] ذاذق ال اًرولر ةزنتتلز زن ضغللا
 0 ك0 ذكدازت!ارثإف طحت دلوع نار مدي ظ

 دلع 0 هو 1!ِملخ ب 1اليل مجبر :12يل]زنع ولعت ||
 ْ ولاقت ةيلخ) ه1 يدر رقت اسمو ا

 ا «تجز) عود "موا يا رس د ميو بل ١
 ظ ردح 01 لن د رسل دباب تفررغلا ردا ةداورغ تنمخ 5 )

 لشن معزتدل رشف كرثم دل 0 نيس دحوم * ظ
 ْ هر كمد ارسلت ركب معد 113 زارد)ايم!ةانت ارز وجال ْ
 ١ ولشت]ة لاما ]رمت 1كتئد]زكؤلب ذل اعيش شك ان مم تاق إم لارا
 ْ دكت ]هلكدْإَس 21 التاق مدهالخ < ةيرعألش إو ديب عم :ذه اوسع
 م يزؤو هلم !ةايتقا1ءاترإولا أير !ةورثلةوزب ككراز الج ةارزاغن
 | منج مهبط ذر 1مل فينش ]5 ذاكر كر او 'متإ 411 ازبار
 | قبرك يوك تل بشع ونوزم اما دثلخم هنا الكن ان[ رمق لام

 ا < ة2!ةقيلل اريزو 6 طرن] 61ه اردبعرثرم مْعِحاَي ا رار اكيلخ
 هيلا مدزو مدارك 1 عرئراةعرترجا و 101 را
 زا وراك هتلكشزوما هارت فلا وخيم 0

 :درزاقب (ةلاب مدارك نيل! هلر اجل ْ
 0 رم ٍءاَيلابرم ]وزن ااه ى ةئانكل] تيعف 0

 تلتذلا هلكل 0 ظ
 مميسفت 4 عَرْشُو رشيسف ]رْثمرَست 1515 11 اوك اهررالتك 1ع
 | ب ةلؤم الزب عبو هلو يؤ تاو لهما لم اب 5
 ىلا 1١ص ءلق]و ولاشك اب بَ 0 بم 13 06
 :مكؤلم 15! قبقد 0 خت مند ملع اا

 امي اهلغم ياو نمل هفؤض رش !ب هز ذم ]وو يأ
 هجتشا مال 2 ث1َو ميم !ذ] يعلو هتفلغ ١ 51 ]بل 11 ا ا

 كنزتورغ ةغل لأ وكي سؤوب قوما م من نيف ميعتش), دلك
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 هز ريك ةتئاوتر ةررشلاو 4اردلاؤإيبتلا كذلك اعل ةغلو فزت ركود

 أ 0 ١ كيرتتا اج ىرغل !ققرش ز 1هلوف اقبيترتمل . راي هاب ا

 || لس امش ءاطارشلب رع اع وزخ عؤف مر اذؤغرطو ترعب ركل ابار ذو |
 اريالركغ ١ ةثين مارا ثد وام تا وشنو وئزغ -لارثاَعوراعص ش١
 ْ رمال زارت ثقل اجب اجرا واموت لوو مرار وندم اَمَعاَشَو ا

 ع هرثغدلكل15 مشا اممرتغز ععشو رثزروا'هؤلقت 1 0ث5) كيف 57©رطا

 اًشنالْودَو ةكرلت 3اَداَلٍعَو تالا غشت 1و ةررطمل ]م
 1 < تم 1 نتشوَتَع ادراج ءاكواتدت طلع ا

 كارا الار وروفاو وز 2 زم 3 اورو م ما

 زكمادو زنا امش رووا رع ةفررورؤلا هيرب
 ا ميلي دز اجرت 1 مل ذ مسي: رار زر! ةلريمرب ارذأ كفر يفربا ج١ ٍ

 6-2 0 :روز نوط روق اضل دبر زطلا يرجو لذه كالا ا

 15 رعاهيلشا اص م وْخَم ابره 1ارم اور اير مْوَرَمَو 2! ضرْشَك عرق عجرم

 ؛اذلرم ارو ب ال1 ءان ةاوشور ارق فازه ذوب تنص رزان ودفدو

 !اةروو لزب م3] ةلغو يك رطؤداو هذ ةمر امش وشو رزه اثم روث |
 ىتائؤِلِعَو هلال ا 001 200

 ةزهقم داعاٌربار ةَرتَو هْزْوُم يد 106 مدلك
 وف رة رنا 3 اللوم د1 ايلا 57 70 نإ دول

 ماجا قوق يور اذ اةخصباكلع ؟انك جد ادا |

 11 م اهلل]ةغزريض!َووَتاَوَر انغ 021رغ دلع يلوي

 رفا 0 !مدنل] ةرعلْض وم ةاكم اوزد ' -]1و ثدرع !3بو اوم

 او ا هزيل علو 1ع انو اقَيَرَو عة اوسو واتم 1ك يمن هاجت
 دبداَيْلإَو ق1 ايلول فلكل جارك قد جبت ميضتب )اق 1 زوركج
 اب هاّين] كفن يز مكه زف .لرتمت روض امن 5 غذنلل رم وركتر اة ]دار

 1 ناب الا كرش ..هووس مهم مو

 .17179151سساس هحصسس دمج نع ومس م تصسس عسسل نا بر سطل < سم دك يسوم



 دوقزوزواظ درج وكي : جد

 ظ ةجنث آِ كخأ امور مكرم 1 0 نا ْ
 لوف هّيع اشرمو 0 هز دبات اوك دك طار اذَو ةمع 7

 1-2 اق 01ش اشف ةلثأاو ةييص ل ديس ك3 كرثشوذ ننات

 را زو هبا مشب ل ب

 لوسي شالو راح كباب :اليكص بيك هبات
 ظ 6 هووسو هرم لا دا اعمر يطوق )دهر اسي 5

 ملا هذ اّرع و متن اتزولع تؤرخ ! اؤمن رثموداَو ءازدوةسوايةرهيزم |
 افتسا ةيكش ةزنيؤل هثةعادؤنو هلو د ليغ قلَرِم + اتيت 11 دن ا

 هوز هجاوبعو مركب )طم وجا تموز !0 ريشا + لخاتم أ

 دوو هجوم ملكهم تلك واكو زرت از هيلع شلات يار

 ْ هلؤرارثعد ويل تنك زؤن كرد الز نينو ةعئاجت تكثر
 ىو ةكذلا ثيرح ٍَوِدِلَع ةكياؤخ هوفر اق ا هزعز : ١
 اهبل انا + از !هنودقو عم ذردَو مظبؤلو اخ وقيد كو
 لق !واضت) ان ارجو مرش اكن هرؤ) يرعُر) لون ةرثدنت النيل 1
 ىعذ ارز عشت انْشوَو ايل اون املك مرشن]ةل غل ةموتككم ||

 ىو لع مؤ اسف دز ةثر ذل رخؤم ةلبال] خفز ةكجاوتيإر هز مولع ْ
 دل و اجل هلا 1

 2زطتلو اهل م 0

 شلال ]رثب كسونل رع )شن زج تلم 1 مراف !اعم
 هيدا قو ماشا. امال م نين ماتم كر

 فوكيز غب همم راك سار !؟ضالا زمور رش مالوم د
 علفمار ث1ةاشؤ) هلك ] انجلش رمد ومدي ررشلوطا0]و هتيذَح لع هنءزتأل] |

 ابتسم يلو اك ذات الذ يلع نكي اازح يرغول له هلو ةيرش ذيع

 تيكن تع م0112! امراة

 2مفرسرأ هع امون زجاجة

 كج و دعب هجم جا ج27



 ريالا ون ز)ةاوجنارو
 تن نا كت 6ث طا دوس ]5)
 ا باز كرازون اا عالشأ يشع
 يورو واب ارثكدبم عمات ف 1ك هن برشكراوزهن] دوو لَم كيدع +7
 قاس ل61 15 نت ارتخ از اشم الك !كزا غن
 ٠ د و ما كِيعَج ربجرتش اشتد اكرووْم هزثمسو
 ا زينغرلا لرث دلك يم ازّسوريك اتق مدئكد] رزكيك ِهْئِلَع اكرم انكنو ةءلكا

 ةقه ]شوا عودت لوف :ركزشلا ؟ازجوزتعذ ا
 ْ طاف داما لضم و مث ارك 15 ا تلفرِإَق لكناَم اوزبتجبزل] نكت

 تفجرت مةلكنا جالا ءآد اًرس شرف 202! غال! 0 ٍ
 رمان بالنوع لكلا عز نيكو رويت عادت كرم انكذا ا

 ظ مل ننتثيب مابا يلام زا ىف !ةزرباشل كب اشدا عج 0
 ه عرب [نجولو لذ كرُذِف ةلؤف عرف نا اق ودود «ارطتش 8,
 ردت انجز | ضخَوو مشتل غد روت! ةبنق ارو آو ةزكتلو اكزِمَو
 زد اكو وشتم وفم مز زج مل :تكذلؤوزعكن ب كشغ ا

 دو مك 1ن 1َرُبخ ىذا هدا 5 ل كانو شال! ش ولام ظ
 قت قمشل قانا .لرتحوذ منت) ج!ةدعْؤشل لو لري
 | ىاعتانلورفلا »ل دو تدار رمت رعت او عون اب © لنك كم 1مم اعنلب
 يرتناز فاك اذه 0 0 ؟داَدْلْوْمَو

 ظ 00 كرا باج زمو رخو هاجم ْ كات !زيزد 101 احم لثع ا 0 ِِدَرْعَو عومترم ||
 ا 0 2 ارو اهل غزو هدأ عاتق ٍ
 ظ اثواب قهرت رض ا]3او اخر اه انسز اخو اديمر اكاتخ
 5000 ةيبغتتتم ]بلا ©ن اك طريعث )وش خزمل) طكف
 ازيغاب ةدردرك بع وطيغ اور ثكتا 7 دردمك )ع الش ارم 1و اودي عياد هلع أ
 | :.اماوزج انورمل قنا اتاك نمو غطت رهن هز 1رانع ءلدشلا و |

 يات



 0 3 6:1خزع ةلاتنا 0 ]مد هيد ظوكشت ||
 نع دبع هذاا وز فورشن عايزار 00 دولت وق - 5 |

 ا ا كرر ال اكشف اكل ايضا ا
 !ةلاشركدل زيكو كس انكر 0 3 ءواَمعوخَواَبهلوطخ و كزخاط

 زا لهنا وررتشسازذم عطس )زوو لاح دب مهعث) كرام نؤآ |

 .ةزلؤجت طرتارنع |

50 7 

 1ةتن)و ةشنا ||

 نا اتيرورم !1زَسْؤِم د 1كم 0 ظ
 أ اتفك) دعاتك وات 11000 1 اعن اف ذ 2

 وص م 13غ ز

 2 ! ١
 | ان انك ادياياعو ارنا انموأي زن طناشب ةوفوزمز ازينيع جادمب

 قارب ريتكم مؤلو إو خل ذك 00 او ايروطخ 4 ؟ابْسة]وَوْفار

 || ييساو غن داعم نو ةكئاثاز ةزازو مل اه رتق خور يشنلا + .داذن] ةركوملو ! عزم شخ 00000 روم هيرعاؤناونْشْف آر ارث دمج تقتل او انروزثع زراف من م ؛ دلرمؤما اب آل مث اذا ةرم
 كرش هذ ]يري خت اخ هورشكتبلوروو بكذ ةزيكتشلاو بقت كيرالا

 اورو عيا بزل جذل نع ةآوثاع ووزع مير
 مساوي دلل اربح + ]طكِسدل عيتد] عاتكون دلو عمت 28. لاخلا عورات
 + هزار انَورْيا كا اَنازخو « قيوم لكي ماك

 موف ور قرع هع هل لرب اع دنع جا ن9 !ريرتق ار | لوزعز اوشؤ ميعسا هن كاند) مالك ؟ خور جنز .
 ىيالكو لهب بكا دو ف قزحو مزج غزو د (َثْلَعا
 اوسع هع حزن امل 1 يل ت0 تال عرار

 2 3و نورا زمام هرممت) ]وسو زيرعلا
0 0 

 طف تن اترباوزك رسل ِهبّدسْفْلتل] كهل

 تاتو دارو ظ الدوا هز

 ِشس 0 3 32 نائيزبلا :
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 كن 7 3 منك رووا هءدرسزووثزب ةقغاوطوزم

 راهن هرم ارشذ هةتلفمرم ةلفع كرو قزرج هنن هش ياطر مالك زيرو

 ىبب ةقئ اكتم رحا ورك زير اميف )عرش ٍةْرِسلاَرْخاَرَح .ةورخيسما

 لرشفا هر ردق اع وسرد غلا :طتز اهيوزكرب تن ةغلاججاو 3 ضمد اور ملا
 هدم يفاَ عمي انج اب امك رركيزارد ناش 13 الاداره

 ممالك ةزانم زب زاةاجن إم اًرهر اكد وسرد ]ك9 ةوْصْوَم وتحل ازسو

 ل عا ةقاس املك لدم رع اهبل رقي ب1 وتو جاكذألا طا
 ا 4 0

 ل ارتباك .ىجاك :ابجأ بم تنقل

 ين اارتب ذك ا وقم مما هم

6 0 0 

 1 !اََرْعاْغَد 5 استأ عمب طافت 2

 ناش 00

 ريو كنان :ططساو ربت يود علو ها

 1 11 يل مة يسمو القت اعوام وار ٍْ

 ا قيسةري قاب وقوم فار ْ

 1 : .و غيلبتو 4 هاو لذه انكر !كراصبم

 8 070 هنوف دوش 1505 كن انفع

 لك كْبَكَْم ل 3 0
 يدلل يزاول لو ذل ةناج يكاد مدلج يفت | 1مم
 || ةءاع]يقشقا ور . ةلرأورددم دوق ماهوب 6

 سف و ُهدَكولْعِع" مام هو الفعل ككل يرش طور اركب
 102 فذ كري دترودخ شدا ]ستقع
 # وأد

ابايب ميك وهي ب سس و درهوعو
 ٍْ نو ز

0 

 ع



 ردع هكخ ةرئغزوذ عقلا رشف زاكن ا ززاَو فكل ةزسي زن انمؤرتط ْ

 وتدركزلابو ْخِسااطخ )هن هذ لهو عشل] مرو .هن)َو !ًةتولْو فكر ةيدارسا

 5 - تقعزت < عيامز ف بارو اسرنغ

 ظ 5 عم ل وفك بدورنا انو هيث ] كلا
 سيشَم ء ركز ذر ريكبآو انف ريتا عود فقر

 زحاليق اي «ديرعق + ةرت علت 1 ةيرسؤارؤس ركذ

 ثيكتش]و رعط اة لز اخت .!ةيضدل ) هدوْرعَت 6 اند دلل يشمل عرلكتو اب مرثناو

 شام انوا و آو ليلو شن روونمأ# غلاب داوم يفاذد] دلك ٍ

 عتب ارث ةس] اوس طبل روس ريا 2

 ١ عمرطقشا» طهةرزك زو عزأل) ]كنار ادعم ادار جد هامش ٍ

 ا د هن اعز انا '

 "لق مرد ةوِلِعاَيْوَب ا

 لُفِيِحلا !ميلا را كرث ارش مصب ف رع يدع ةدلرا

 دفا وبعو انوي زن ميئلك وربنا زوئيززتشن
 ةيتش ]رب 0

 بنر ويف انزلت 0 ل ا

 اهنذؤرب ورب تئِشاكاتم اهاوست ب امم

 ب اكز وسوف اهو + عز لغرس !َلزْعَو ا

 ىَذَم عيبزامتلسااهيزتور اتكلم تنرشن 1 ١
 يكتف الاعب و ىف امك

 ا جالك واعز كتب ايرلعك هللا ركزت
 عمها اهدلا ععرت زق طنب ةمزكت هه :. 0 0 0 01١

 5 وجا ينغا انع 3 تلد 3 0 ا
 ْ ةييالالم تع 10 0

 | ناب 4 : قوش ا نورمان وراس

 ٍ ةفوفا ترجو اب زرار نت اركدون ازاكو ردم وشو

 ا 29 نو سلا همست )



 ظ الابط «مداب اركب اننلوخا ل لجان زنوج
 و عال 1"ل ةزثتر كرسي وطال اكو مم
 واو نك مينو ل !دكبرع 6-0 ليس |

 نونفو ةكرغل اج 3 عرازج وز! بج الواب رهو ارخج انيك 0 | اكقولو فخاد وب آم ك1 ان 0 هؤرت انمتفاَو داوم 1

 !آ
| 

| 

 ا
 ا

 ا
| 

 | نان ٌةرَغاَمْيم ةورزملك غاَيضاَمِيَو 8 ةلَعْرمضْرَب ه1 لِمؤم ةدوطلا 1

 راق ةمكرشن) )ايمو اشاد مج وقد مدام ويشن يرشح و
 يهتدي زا 36 ةيياتكزب اشي + تب

 ِءزر و د دداعطوق 27 4

 1 0 غافل 1َرَس ةئارؤف
 رزيكب «اروفذل سن ازرغرتمو هازل آَوراَوْنالآب 0 ارم ني
 قيؤاةنعابالا اًمْثيشَأ اواو ازا م زتكلوم تاو

 بهراثو مكاري ابعت ارث ]يش !لافو مفردا ِدْجَف .ةضونناتير
 .راشتحالآو اجو امة ]ورم ١4 1 .ماط وشم

 ع دنا عإو 5و:

 ةكوفلاَو هد ارم 13و ةابنكق :ارعاش كنعد رك ورد

 هكا هذيرصر ُهناَشُا ا م نير قو الفلا
 .. هاوي جرو ناسا عيت )رهزل1و - هيرو اناا: درو

 مبدل ء:ماؤبنأ - ايات ما
 عاج هزوغنا ٠ عاب 0 اعز

 5 ذا كاؤشق » + دلك راكرلا مؤ ةزيرت
 برو : + 35 راقت دالي يافا اكن

 نط ةن ام ؤوشت 3 عناد +

 وفلاتر اعيزتو توو هزار ظ
 27 17 1م ها

 37 دم 5 نيرا نارام
 صح
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 | || جرف رطبا و زون خرم م يلع رش قون اكاتب
 ئج دذنب 1ت ان آْسَبِعَل 3 ةنج# وشق د اغ1 انيتاا

 قباغعل رد 3 بهاطلااتّيهدنل |
 قياتشمابو ةوزؤلاب تع 1 بم انَشْلاةَكوُضْناَو ا
 قباتواَوْس دلة لل + ميثلإَو هاَمدْد) |
 نا 1 كارلو ا

 نيباترئةرط يجن ٠ حراز ألا ا5 ]|
 ياو لوم اسد ب مران ولو دوام | 2

 || قاوم كانوا م« 2 ومتاتماَنْطلارال |
 7 | :فيكوجووطت عزو جر عوف اوكشارن 0

 !:داقوامراع تشبع ياو تهت ظ
 | نبذ لو رنه كو ودق ظلم ال) 5و امام انإ ةرزغمت 2و |
 " قفازمو 3 سارع ةعبز2]1 0 ردا اكف مدنتا |

 ا تن! او الر 0
 5 تا عاطل مزقكنلرث

 هطغلا ؛طهمااوت ع اتيان اًيلاقإب

 0 7-00 0 نوال ضر رتب ؤل
 1 يدعو آلِ 5 لقا 001 ماسلا يدع
 - كارم مازدا كلب تيورتش 2

 ذيضع راقب بايع 2 0 1-82 9
 ٌريِيَع تاب ددِعَو_ اخ ةثوه عد 0

 رش م باتل "ُ ا | ا 0 0300

 1 ع
 اعد را ٍْ

 ةعشم ميسم سل سس سس

 ا دو ازَممعن
 هلا ا ل مح



 ع
 عن

 يع 1[ يس ك2 ا م ور د اا

 ظ ءاعيز غراتتاو عرتالا ويختار يد اجب 7 | ديد مو لرطبل ذيوخم ول

 ْ 11 دارو 0 0

 ل ]وت 5 5
 والشاب مار 12 كك ِةْلِجال] من اطبع !إ

 1 !تبررخ شبا تيع قو :ةرمصح 9.ةلج ]2 نكرم ددوطوتتلا 8 امد] تضل زضو

 | هيك د يرق زب عملدل هيد 00 رعب ل يدش لان
 دن هه وعرب ةدذ اكد ليان دموع 151516
 ض تن اعاك زرع 32 مداد ملا كوز يلح

 0 يرش زمر عار! :
 لست هكيحل هد لع انوع «نذ) َةلَْحَراَكَو ْ

 يوت اسم ةالفاززز, ١ قيغاواةقوف اماناكو
 نسيم خو اة اها هر اق نَيَرَع

 بار نتيوةريزيراشمج . بما 0

 ليست انوش 506 وزش] ]ان ا
 0 م 5 و : ذل ا 0

 0 ل رص ةرغي 0(
 ا

5000-7 1 

 ل ا ميت 00 3 '
 61 وش : هيمو 0 اوم ف
 هرزد هلقب ةيمور] عسر بع وش ل 1 | ناَرِشْوريِرْوَبَو ) ةوشنت وشنت وشبوو اونا وش وأ َ 0
جزتفيشو اجب« 0 ا دا

 ا ات

---- 



 زرختو امو هزش از اعف اكواب ورث كا 1م لقا خو «زكنج ظ
 | 00 فيلا سالت 1
 ونكت هئارز : 10 585 0 ا

 ا 7 3 3 1

 0 اع ةيمقدنا# داكر ةراش اهو

 ةفاق لم 21 قب اكتب 20 مص اتنا انيلَع درت
 تيجوتم مدل او عسر ] سس حا

 1 مزهازم تق تذاكر امتي زامش :وَوْبَر اجلس وب امري انهن اوي 0-5

 ناكر لك وازع ان 1مم ا
 وشم زيزو ىسعع] و امكن رخل ز ركل

 سيو يس

 يهدر طشيل ويا زكام :راقكجغفي مو ::عرئززمو
 بط هيوبرت] ةلورلا رضع عابش +]و !رذيرك دب طنقارق رات هتف

 قير ابعْنلا) ةييتوروزكا عاش )كرو و :ةريعف رم اذَكسراَج ||
 يناقخًارهعمزر!زلرنم لابي و شت ازطغم ]|

 .ياَسْإل1َورَسْبإَو هْكَوْذ بدرع 1 هيمودرعل اتت اريالَو
 >7 ومر اسلو اجذش !ِه7اسزل قف تعاد
 . هت مر ْكدَكرآَو ثيئيح. ,ىته) عوج اَو ادت اَسيِرُم فب

 ا

1 2-3 5 7 

1 

 يتضإ فقر جو جوع
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 يا جولف رَع هيولعْزنو عاش بلت ءديزت
 يلوم اون ] نعيش ل اع اتنيززت لام
 3 1ةْنَباَحَأ طكييؤزز ري وع!

 نار است ام ابرصْؤَتَو .اتجر اولا زافشُرفَو
 تاكا ذاع عزا 1! جور اب ؟بفشي زودت
 ناتماةفز :ناقق عاتتارع و 1 0

 111: داي رك وس 1211 211 تلد
 ن1 _ٌْرياثد] +. دلة ) يميل يول ورعان
 فقيل اب , 20 ع ل

 | يزن رتب تالت ةءاوزامم]ذن] 1

 || قِسِفن] ميميشاو را عال دنا كيري لفوق نم ةةوميزقا
 | تييكةلوفو ةيسرابلا ثقل هل 0 او هلْوفَو 1

 :أ متبازجنه لور ايرينا رك كاف ارك ْ ظ
 بعشل]]عوشبرل] موت ]زخم جانب

 فبيفل ةعورام ودول هيلا 00 |
 نار زهرم طياز ا بوزان )ميزو ندا بكم !لع ةكفاوام
 بفض ةلْوراارْصَج رن انو نما 11519.17 قررت !هوعل طب ايرثضلل
 هيف مزز انزع اشد شل رشه )و ةعيوولوعل از امور ارت

 لش لو مل اس دم يااا يال
 | 4 اثز ا 1 +5 62 2 5 9

 1 ا اق قف: خر
 زج | َّ د ةركيش هدا زك ا

 سا مت ا 1 كرجازلا ارضا ةزرطنز اكو ا
 ىيسرتس] ذل ]بؤ هج مقدار هدباها» ةفرمرم او اونيعتؤ

 هو ]يم 0 هيي 21و اًنعِبعَس جوروم اَنَعِبِعَص امي اعرف

#8 



 نيت71: 14:2 243 0

 /ىوتنع2] ةذ انمن ةذانتمو + هدف“ ]يهز كك ةوشنم :ةريرخ

 | رز زم مينا ثيرغا 2و لزق مزطترؤرلا اهيطفؤراهلزن اخغللا]

 ! اًهرورتاع فت وجر ةغؤيمر هللا! ةباور لو اوريو

 ارث اضرلاو ”مشيرم عرش الو يرد د1: هت «زقرباز اكانر فدا زع كوت

 ا يلا 1 ايس سلا
 0 ا ابشر يروح! ةرؤتشموا هلم شد ]برد
 3 ا صشقاو امن !يراك ة جاع تعاقزا اتردودارضرخ

 0 د!َوعاع ذو !هلمسؤب تيل ةمع ]وشو 217 فسخ د15 هوم عاجشما
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 ل بيع اان ذر نيو مشيدا يوي وار :رشكب مث اشارك 9
 نزع ريرادبل] ةزبت) كل ننكر رف درعدز ة رز هز اك عمقا م

 را ا يزبرت !ُةام ١

 ساهيل هزت صو ٍِءاعاَأةرَآ

 اوزَخارَكَع عمرو قو ة!نزا]رثز ذأ مف هاك 7 درك كدت 3
 روم توتو زا بيرك ووين
 ةرذقت ]اتي ركز ذ عل لفقر 000 قر ع
 نيا رخو هك ةقيورا كام :دربانزتم راو زتنيال
 مخ ]يعارق 3 ون أقنع ثمب د: هيه 1 ارد 00

 تي ناو او ُتراَوِْرَتِمْرََو 0 ار 0
 601>ةرثر ُدزاُكَو ازفثا ترن اك هيو

 نتف ياك ل مل _ثه تةجللو تم 1

 23م ةئشو أ ةرساوزا لمع! 1 ل ارك 20

 ذل

 ا بسر ا -_ -

 4 2 تح سسسسس676767 ل 772723 ا ع سس سمج

 رب مسه يا الو
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 . رتل اوتن كايف ايو اك عشك هقنبجلا يز

 لرخفا ءدورسلا ع :افتبازنم مضر لكان ”ةرورتاجئاوزتو
 لسن ءلكم هلك ئْرَم عاقإب 60

 9 7 اس 0/6 ةقيوزات# |

 يرْات) دلو ةليعتكل] نكي اجاسبر ف تاكا ِْ

 مخرب ةنيئ كك اون زا

 مكن َويَرمِْل اكد موري 1 0
 َِيث زق الغاب هال تاع ل

 ا 0 منال ا 7 0

 3 يب ووالي رخو وزوار ا

 شئاخد؟ 0 رغ] ثخرشم ,:لوس رت د امج لوشن ندعو انجي

 كشر ةَكِسَر 0 ا ظ
 ايو لراجتءلاث )مار ز] 51: دقو اسَيؤت دلع تحن ثول 1من ةنيعتكل] عم ||

 اونا وبعض ترب! اهو ا 31م 0

 | لاف ةهعملا ت +! و عِمإغ] اهرؤل ” تلتف الاف عم اذ مركمرك ةقينر

 ا وغلا ةسيقر اعم] لزج هند ظكبر ان)ادت 1

 ظ لل انمار هود ةقنزب كرا ثيم ذو ايلاذق منوع و |

 ْ ا هي مسا هزل وراتف اوطورب وش !تييشازم عيب 0 زا

 1 ةنزاقامرزف ميشو هيفا قير الو

 ارد اونو اك ارك كرا 1 خوك
 اسيل غلا ءباقمإب 1 ٠

 اعّقن نازك ل شا ار ع اسم 1154 ثا

 لم



 نزعت الك 0 .ديمن لامن نفوس هوز الي

 لوالد و مراتك 207
 موؤِضب وهوَ 4 3 ةكادر ةهافشتا و ةوفلثك ]ع ممن اونو اعف مزق طاع ْ

 ةعيدر ةجؤزز ]م1 زك وب فلق اله ونعربارم ضوزعْرَع !ة اكرم ٍِس
 : ]لزج اوه ةديسقوم يه :!ًمرمف نم !زَمَو 2 .لعشلا لرع خنب دقمروم 62ج

 ةةانيهو ظاةتعنا ايكو سان !وأ ةيارل 11ج تسَو قرمارجرت 00

 || هباوَعدر اعزب األ بولص اركاع كيم ضن رو اذه

 نوكؤ روث قرب لش ف تقرع فرم منو ءاَلقنارةورمعوُي !)!ذ) اه ةلرشيخ
 | امرا ٍآ 00 6 تا

 ل هرب ةشئتن عرتم ةْد]َيرَم مرد! (عرش |

 || تدارثع ميييرم 0 0 موتو ردركلاب كنا ||
 يول شا دع ولا ارثا مضهقيز اهو ةقرامتاوب ا مرر فرحت لور اهلا زجر
 رو ام ام ءَعركَت 0 ةرائؤق ةقرع د زي ؤيروزنم هَرْسْوْلاف رك امرأ

 مدا ولع ما اود م لانا ةكبر لوز انج عيار 0

 تالف تم ا مرتب مس
 | رانت راضون مرتو تكدت . 1

 ظ
 < لا

 ا 0 اتا ا 0 0
 يا لغلق يكلط جزار وف الا 2و ذماوم دوز زغير
 6 مديد وظف عوفي ماو ود مناور ابوي قرشكسس اج

 ررفتوؤب ؟و غب 0 2اس 0 0 0 ا 0
 زاخو فاخر ا 00

 ١ ع عا ذا كْئجاَجأَ
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 ا اد اكرم ارز يزةرش .ةجلشل هنت
 كياذ 001 ةزون زك هلو "دلل هرجتو )دف قريَ 1

 |ن اج ال ةداذك ام اس اقَْنتإَو دب اضم 7
 1 8-5 از ع وكم ماو فل كي اكرم ا

 ةفاواتي ات ةلكو ا بالكرز زرعت 3

 | يشن قطاقرإو هن عزف او 1غ ار اروع مهدزتيو# توا ابانيق |
 1 هه اص عطنذا ةولعز 6000 كرب درا 0

 ذوو اشك وسرق ونا ارايوش قف ةيفعت ارح رانج

 || مناك كيور ام اكلك مثل عير دث هبا عقلا كام مزدا ذ 1 رن

 ير رخل تلات ا هذ[ بيعُرل دش ضيا روزمدل هارد ا

 1م دلما خرازر تلم اجرح ة توجو زيزأ همز ةعارغُي انِضيَرْعلِ

 من وثنو دلع آش اج ةَشِشِش ةشرقوم : هز ]) ل اِفَْو انيك هدول َْحَو

 ساق مك 90 آل ِلَلَمْلاَربِرْرعِرْر از اجه دريل ومآ و ْرغتكل]

 2 27 دروع ذل لزم ننل 2
 ويوم زلنا نضال شذ حوا عن ولعت ع نكورت ارم ] عر

 || فرغا تريزمرؤم رزقا اخو رع ارد :اجث) يكرم اكتم ةعببت |
 زرتشبو ءيثؤت) انت داعم لآ ثليس] تن راجخألةيزورئاعتح اف © نقرثمرتل أ

 ,لاض دووم لسور غو فوت اهئخاق خمر وكم هذ
 يرش وراقي ) وله ديب هع ودعت عوموت تت ||.

 ا ا 0 مجبت )امم ران ير
 1 و عمو نرد و اكشن 1 الو

 دو خ1 يركب ةقمزرقشراَرمن رع
 برش نا اقروا وردم :ذَوْسَنِك هْسَأَ ِجاَتلِعوْعْرَي
 ابيب دوب: كرك رج اعقل هع و وربك 0 هير رر كسل

 را ا انمزاف هنبرر ال اثر -لريشرجل] ف ||
 م ااا ورا تزول ْ

 ل 2

 اذن

 ده ادي خت م عسل



 0 زاخو اهازمر هاي ضو شيزغ
 اماك_عبعؤ | مع, رواش هَ م

 !قيم# اعل ةقرزع 0 6-1 :هقيبرووت ف]رع

 فيز رتو عك 10 قاعت 1 ةكيروسضارلك _
 1 يكلم تثيزئؤس ا طئإ] فو

 يشا ا دكر جا "مزز عرارضا# ثْسلَو
 اكله آَسِِنِجْرُفأ تارت ]فاز بنَع

 '' مزكورت كبر ع ةبز اخ تب !اكرثر اسحب! ةرئلزورزماَكت] 3 مثالا

 لتنزيل ايو تم ةيرغش < اهتذث) + ل عقم ئرصودك رج راع ||
 : ياك ربخلا ةعْي امله اذ زر كقرشف وعزا ةيد!غرئر اجعلا ةعببر 1

 معلش مِرَع لع ناز ةقيرا اكازباز نانآز ا اععذ أ

  ىمت ةقاقور اسال ةقيمررط زو 'ءلدقك تل زو# هيغل ةيراتملا عرنع ||:
 منت لانس لرع اوأل 0 عزا شوت اقم تب
 3 3 تاس! ] وذد ةعاغوصز تاكواتقعو لش

 : ريشوف نفر تشروزكلا ب و رن ةعبدز كنكردلَو

 0 1 عد ا ا

 * رهن وكزئن ةشما تأل 1ة]وَجَوءعالسس ثقي تقييورفلو ا
 هيض دعيبزرحا)اذو 7

 قعد دين هدد 3 51َتْزَك 1

 درك ترسل و

2-0 
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 ٍ قر امان +5: :جل وأراد اب لةتنالؤ ا مو هدوم ذر مك

 زرهطنازوزبن) رزو :1ذ1 هادم رازنا]وا1/ات وو (ةارقرو هل عج لزم مو
 27 رو لزق نس جا و دج داب اعوان

 5 ةمارتس ومو انزال همن انغ ١ ةاجصتا اي ل وعض زاحف | معقل واكو واقرا ةشا وجنت 31ج قزم اركاب وسيف كتر
 | ىايتكال]ئوؤشلا ردكم انيوؤشتت ١ 1و بررخك ز اربتلا] ةروشت ةيراكك هثل)

 رن تقوم كشوف اب يااا تياؤزف اةزنونو

 ْ ل زوق لا هياكل هما دخلا

 ىئبللإ ]ع وسافر هل محد ةقاقلإو هبت لوم اه وَوخا ظ
 اتمنه اعيش برع تلذك ند يرش اره مد تم منال |
 دماررإ ]متل ع1 ا لؤخ قلل علخ ناري اشكاتب اجو

 دج! اد دود وهن (تنْيُر 35 هدم دعب 1)5كث ةليبو ]رع مؤط م 5 ْ

 اهثؤلتام غد ةاَثيْوَل عت لؤفَو هب هةر )اذ لثمن طورت
 طبه ةقرع كب املوف ةاسل 1ع دب كيلا قو ]وب لة

 هش دوو انشط اعذب هِيَرْجر]اَنُب هنر | غؤوؤشلا هور ةنابصتا

 + 0 زماساز ان تعكر |
 نست دير 11 يمان دمت شو

 0 +!ةباجارم ةرثش و :1) بكرم غفتشم دمي 11م

 زبد اوشا جل ءاغرغذل] اًررغف الون طغت 5 فمحمرْمم

 ارش راو عيلرلاو] مزرغتلو هب غلو أذ كي اي دعشدااب

 7 جلا ةر كيفيات اميز عت لوْفَو عنو
0 

 0 اهررم ءابتز يرش هوب 2/1 امل ف كا 22

 أ ميت اعوذ !) ]بف دا 2 امر !ةتاعلكف 1 رد 5-00 |

 20 مو !هدَ 0 الخل |
 هم





 م الو طع وز اك رج ايزل كدا
 1ر1 ل

 0 ادار
0 

 اواي خر لطي وعي اود ةراتز 0
 ظ 0 20(

 ميل اذ جرثلج ||514 + اررغم كرش باجر ءئزرشاتت |
 4و وبه انا 512 دق برج معاناو ٍ

 كالو ةبمنقر الكل 1/1 ليشما مرئتشي ووين
 انق ]رم قرع كارت ذا زيزوعت خازم ازانؤمت

 : ا 000 رسوله ةلزنجزب ||
 ورع ةاقتشحا رطل ةشولا يك شو منك را |

 للطب الثمو لقط ا ةكرتلا كاز نربقت خف دواسر وزو ول

 طهور اوم اور انب غئوا اق ذتد !ةج ركاب 5 اك : اصاتوع اَسيِرْلوَف

 ا 0 مون! ]بعت جرب كر اعيش
 رود معبلا أي 1

 00 هنن كوس ةن) 11 م
 رم اتيدرخ ياخ اد وم ذ!اةهصماو عنك! اهرشا نجا
 1 1 عنشطزعشكإو (تايتملا 81و! ف طاوه دي د 5 هه اس

 سي دونت )صح كو :علر طب بكار رافع ا
 0 0-1 !ر5) اوشن اذه تشد 1 1 7

 ؛ ادت 0
 رتب اخ ة اما ز ارغت 3 ّ

 را طوول دس



 با اا ا

 قشيزلا شد احزم هلعفوم معَ ةعاَتمدوتجاش اهيل جدو مافن

 اهتابحاوم »رتل كم اءززوش بكذكالاازخ يعش زختن ازكزم وول احدنا
 "سنار اَسن) 1تْنإَو ور اتخزمل) يح اسذ] نازي 11ج عنك همام اك

 ْ يوتا او ءان أنجل لودر تناقل

 0 ةررزل دزدا عروب زد: عشع طكنأشب ميوشتاو ارز منقل |

 زكر ةعب زمام خت 0 دفا ظ

 ْ دس دب مسيوم ب ب م

 ْ | دنا كامل ايْمْطَقَو امي متش): مزإ نعد ابه تقرع امر و 10

 ريالا ب و محرما ا

 ا ا لد ماتم عر راما رثرشف قرفم [ميمتع

 م هةتشسرزمع سو رتممر ]ريع عرتوزمص ة اهم ايرخفر خه! ةم از 2

 هقيوقطعمشازا ذاق اكوالث مزمز ب مم عمور مر ايو ةزعدركتو

 0 0 ةلرعرست) هدر اعف اب كرعتو

 ريفا علما اداريا ةيخررمر عتاد
 هب ةنرغ] تل ] 0 ا ا

 1 رام ةمرتنا ا!َمِبق ميقرخ ةحرد مدع مع فدل |

 لَم كن اقم اءَعَرْفم انين ُىِدَوِب اَساَكَو 3

 لغرب تحرتتيت ]رز حم آبل ثراخعرع انستا ادارتبعرت ]نق

 كو رطل رج 9 ثنعاوز غرم لاثن 201

 السن ِهّيلَع بلاك حارث لع ةَبعاَه زان ع : تلا مامن يف !َي2]]غَق

 لب ثلاف باو لزئ ام زجف كيمرستت اف مي ذر ونوم * ةمجحاق ثداعأ|
 | طن نع تبن ذب 00 ازا تعا ث كذفل ه5 11 1ذ دلتا 6!ءأ

 م ممنل ةن هكدرَو ثلاغ درلخ و جلول
 . وع هرم ا ظ



 7 عوج
 راق دايذ وفل او يات اظل ورزغت انوا

 0 س 0 ٍةن جزم تع 5 :ؤمش |1241
 ا :ثاكت زب مرد ا ع 0 0

 فوم ا
 ١ ث]فاذف 19.319وزأت

 ٍ يع 0

 تويت )باشر تاغ هل, يع يس هعيش ةيشم'من م ظيعبت ذو غأ تاقتشا |

 له هزؤيرغإ تع عيال عكف اييراهتيكدابأ|
 || عينا 1م ةعزم مح انك 6 بشد ]مخل هةلعدتلا

 | رش ماو ةلززنوكسا بؤر 6من ل دك 3.35 ميغ ]مشقب |

 , .طكششاعل !ابدرثرملا |
 0-1 ةقافر هيرب ا يحتل

 رايق وطار يملا

 : رهف شل 0 ا

 | تاويل 0 يل

 جاشلإ لونك هيلع ةلول بو شالك |
 قانا ياك ابا اع اتلق انِصْقَف ار ودكم تقولو
 لك عيوملا لإ مونِنرْنَوَز اَسْيَلادمل كمي اكيرر اهنايز ادن ! هش
 0 ناررجا نا لكورازعنابوعتما عزا يكانا

 مداوا ارباجكارخألامؤرغ 0 يل
 ا ملت ةللره جاز ارش ةد)ذ مَع معو ]ءوتق

 زي ءاشان 2 يذلا عوير عدلا !خرصلاب

 ]ا 000

 هد. د م ند 1 ذك مق 1 نم لوا 3 ا 1

 ا ا الو لذ بنز[ لوول تتاجر
0 

 يون



 مه روثيتشو زهر اضف اعز

 راق ةدن) لش 0 - 0 3 0 ,

 07 1 ا

 ا 1و ركن هيد از 0 . 1لرشخق غاَرْصدلَو

 ا 0 قرت مهب ورتطبل اشم ون دوتيكن ودم هلدخ]
 ٍْ لزفر اق هتير احو مععؤزرم لإ رك ]ع دل تل الأ رشلاو

 0 و .) كلف ءديوزتملا ةلاجاةليرشلاب ف اكثارشم
 طلزقرب هعكز ةدائرتر اعزب امو مب 0

 مكزشل اب دعا ٍلَع ةي) )رم باكو اذ! ؤزع ٍ

 ىكبل طبون ركترات 0 ا 1251 ربا

 كد ذو تلا دامشللا 250
 اهشرم تاتو رمت هر ةنض) هاشم )؟عد) واسف لشرف ث

 امل روزا اجلب اراب تيك كيرا اتم أذن عيزوزس
 انقر اتوب هزل يغيشدو : بأ زينو يرام ثيرع نيس عم نيخر
 نيف فيك ادوشو وسو خراغ ل1 41]ةيشال)عمئارك اف

 | ةعا قم لا نا نت !كرتشبل 0 كيمو هيل وْ هقيشم
 ماكو اتبع زرت دوم كيابل اب اني برفراتو

 ف و 2 زعم اا
 وست وال 0 ير ا رمل ؟اتدثقَشم
 *ذ زل امّسق مث 315 1ر ]غ اؤا ةلرونشل ةيدرُج ا ئءازم رو اكَو ايا دج

 0 0 جبر1] ان هِئلَعوَب ايونترِ ةقرزيز ا ظ

 ةعرت زر بل طك هب ارث عقم اي كلا مهتلع ىدغو 1:5 2

 ينور لو نال اكاونت

 ةريوماخبةل كر تلج ابا فرغ اراتك قشت ايجزز يتشرب



 روك رعد درا غشت لذ 5 فري اس1 اهفل رق ةوخ] هد

 ربط هاا“ اطيثداو ةبايصبارعوغر درك تم 2
 نوف ةارجارسع 0 د هلا ريس نيت مزار
 ظ كلذ هز دمي )رمش إورشت؟ 2 اب نب اكؤزركب علق ةنيرخل ]لا
 || والهمرقيرغا ليم اععورت اتيتخر :ابو هداك فس امتلك
 لعارعتدتلإو ةدازباجنإةرْشَسَو هيما انيك عقجاو احلال اتمؤز

 يشتت ينفذ وز لك + شيزَو بنشاوغَم شنت

 اهو رق ماع رطرف م يسافر كتتف يعاتو
 هزت رش 2

 روق ]ديكس امكحال ب بمجاع ودي كرت ةلغقو و
 ا ]ايست قوس ]غمد شن الدف ضغللا ْ
 دزه للغد !بلذ عقل اونو هلك هتيم يي 0 ع

 هزم ولجخها هذان مكبر ولا جلع ؟دارغثلاو دعما |
 تاز اوال اتت + ةنوزلو ورز قو 5 ةيرزسا اب «ةشد1هتشا
 ارنا 15 هابنشوكت الاَو|

 بيزا يلي ةاقك تشان طوف نا جابو

 ظ يل كلذور انشأل]َو هنا زب تشير 01 فقع روزا زا
 اية اشئارع ارب ةزرتب غلصتوبع امير عوز ولوطب اها
 ْ مرا عرش اجا ءاروخشلا ثيل ضقت اذا من 9
 ٍةِيرلا ِِْْرْوَفَو

 ١ قيشاعياعنآجو ايلا دوش كت'لؤخ او انينفْس اج
 ]1213 كرش 111 اتيف ازوفريؤتا|

 شرا هيك 0 2 2
 هيوم وخؤ بشرا ضؤم هلل هل عبر رختب شرم



 يا

 اشر جابشفل 5و اهمال قش فو ةرقنكد ف
 0 يفرز 7 لزجز بخ ا ةزِهوْعَو هوك يتقيسلاب ؛ان١
 0 0 وز !!وركدي) 713 ذينف لبق 1
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 اًميِزِبعرْصُو بينك نِلَجْساَو هفن ام از عار ائرل كر تورد ور ارش الثمن

 »# . عظفلرزرظولاذ اكرم هوْجكَف ]لد
 ئزن ادَّمْعَو فد ىيم اك ةيسلَومو مظل آو رتغت

 ظ فه اإ550ةةالوزطط 1 نيتلع اجرا رك رتب
 طيمشا ةشأت وقد جاي تلا تفل زكر ندر ؤبصاراختا
 | ؤ1 غاز يرده ميل طنا !ةاجنرت ةيزال) هز عزم الا
 ةيمجدصرسشلو انك +اورت ا: قزم كاهل اك وزو اان لزرع
 ماكي نخنا اني وذو د زايربتق هديا د يس

 ثمر الز اهيل ظغج مندل تان ةلدبنإو اي اطغأ)عورشو
 رعاج ممشد] تذبن اترعورا ا النفر كرغدلا ةعازملا عرش وصلا ةازج
 | +)6ةبش]يفو بلش اودع اتززرخ تعج اذا هنا يتلا هير
 !آ ءادغب] رمال ةنقإ اريرش نعت انكر ودل اوف طا زمراش اعز اكرام

 لوف ورع ] هدي اردت غو ابكر !ةزه خبشت ةقافر وزب نيزك 2.3 |

 | ةزكهاركا ةيذايمزتو اتناك رك عيز ابيت كتر اقيريزتو عيز ايزجت
 نتئع) فش ء!كجاو ععتامإو 9 , ةنكعلكل) 000 دل ركل

 ظ ميكو زعكل اب تيا مكيف الآ قول امض هز اه جغو ركنل) ار ماما

 1 صلرسغ) ةفبذ دوطولا فينك كف اربرث لردمد 1وزن اهو نش لؤفو

 ْ منو !(ةرضت اناا رمل 0 رس

 تدلزو ودرب ١ دي 101115 2
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 [ءزظا ودقة اي : لكننا كل ةةنيؤمي خدي اها ةبب اوفو اك د
 ا متنفس 0 كو هقمصوترفا 019 زين رنه ماظلاب ,تنكي م هذكللا يع

 يغدارجازان ان ءاب انش وطكو عئااازخ ايثم اهذجع تارحاٌر ]امو ١

 اي اًذيو اس ابغا فعأل 35 ادي حاجب عقشإ عد ٍ

 ارزاش ادعت و | مش 116 اكد ابعت تءاقيرر افراغ عع انف |ضيزك2)و ظ

 أ

 لاكرت داو عرتتو اعاشنا رج 87 5 مؤ 0
 !ت30ون لوط نكن 10 ممتن 1151ه علا از وو دسك مقل آرمْرْمَ
 و ةيزر علاق ذو مْذَع لاتعرف كر تال ةفاوزم

 2 ءاول ار 0

 5 ع دنع !مّوَقل دم ق١ ظ
 ٍ 5 علت زار طقم اطمئن 5

 |[ِم 1 يل ْ
 قار لق 13 دقداو ةخاوخادن هلل انهن فنآو عام هازبارركشم

 وسبع بوب معز ف ؤانشا اخ + ارح جاو ان ) دلشم ةزَو)

 /ميريت وضاقت بلنق وتم < . للم و ذاَمْيَرذا تلتْفَو
 فناكعموسر او وزن بي 6 هذ ]اغا طش دارو ءاؤن تغدل]
 ا مكلالخفا هتنعوشوى درت! انشئ موشن هيِهش وعلا
 موصل زغدافاولفا اييغزت شما درع هتدازنم تيفك| م اضلا مق : ولت ديرو

 | يياحاإ ع لرش ةرثيقرتار ضار يورو هيغل وو تروس را ف
 ييغزإلا يهاب اَيرِخأ د سب م عل سم1 مع |

 ؟هلايناك ٍةلزنم مكين 200010 : 31ر6 اكس ارزق“
 | نونو ةطؤموسو نقم دش كر 0 «زتث1] ]ذو رَسعللَو

0 

 أ. ناتي عش او هنزلرب ت كلاي نين اد َمَحاَعُ) نيو تن“ :!كرالزت
 ا |. مزوارلؤن 6ةززكذ 11ج > ]رهو ب طب ارم ال جزو ةَمغزات ةلبغاو ١

 ظ تان ]بخ دفزلو درو زج ؟ نركمزل اذث يورد نوم تفل ]ب ٍعرولا اجرح

 هَ



 | 1 ©ن اكو :املؤف ءتنيو غن 21115 كلر جلاب اونو ةييرمزجللل هيوأ|
 ْ 6 هديل 1 درو 1 رز ركن رمت راسن | لب ادن اك

 ماو دلاهسو فذ رمق رو و ارز دوو ور هدو او رات
 ا فالوب يكب ةقزدر طز نر 0 زل كلب قيمت 2 0

 عرثج هنرتزا هك طر رم اخ ية وكذب يكل د :

 ا سْزوُذاَمَم ارد تّلْيمَو هل وف ةير البشاير ةلزج نركز ا

 رزؤكلو ةكوزشمر اخ الا زتعوسو عوف ةجو لش ذلآو هما ةلثنل 1و عمل ازبغت

 يلوزتن) اذ عزه: هقرشزالذ عضر عززت ةييخك : نسيحم

 ا ععارزلاو كلن ءتيزفات مزعل ]طة وْبَح 0

 0 ةضيفع مدي ةدرلم هناك ةلسؤد هنأت ذل عشار: 1 رع ةمإؤذ

 يبركغرشاعذالدكملؤف هلع ةظبزو رست وزعت درع باوزلاَو

 ا بزر ن1 ةزؤكيذذو وبر ادور:

 22و ويا ريع يلع ير ةدؤيهو ه1 00 :كب1عذ ا

 روق ماارإم تاور لب يو ؛ تاويل رجاوسورفزم
 مِلْوّدَم تنحرف زل 1 5 !1رَسَو

 اهني ةعجن كو عي رانك كرجل! زيا: ]|
 ٌقْساَجوِسَوْوْساْعَ وثم يرتب اسمو شكلا !ًدشع د ةقك هذينع) اني ٍ
 قرت 2 دسم ]و مزن ديكيسكو هولك وْسَعَتَو ةدشاعو |

0 2-2 ْ 

 ا را تاكا رع ممول ]علك ع مل فرتم اة زرشفلاو

 م ل 5 ا اك

 0 0 لع هقول 1

 ْ لاثغ) الن اي ا دلع ايزانث ا طشنو ؛ايزع# تلقتف

 دِاَرِل لٌوا)وعْقَم اَميرَخ رو دلوفوو ورع ةباننم# ذكيا )5 انارْخاوْم نز١

 منغ خاش اوشا زارع! ةرئاَو لكن ةلوخؤم دش
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 0 3 دب يح 0 انركرازمعو 0
 يل هر ط5 لا نشا يخش م او هرووشو |
 بِباَوَذَو اًِئاَؤر ل: !|2 ةقرككشم هل عب اوذأَ 3 ٌمارف] ْتلَبخَو يِلَوَه

 ْ ا برم بباةذاعلف ]و لروزفلل قم 8كلقفزعاَت
 | عنتراارلدثسش طل ميما: معشر ,ااكزمدلارج كيالي ائذأ|

 ل زكفن غن 0000-0 ةرتمرثت عقض فلآ ١
 | ونون هيا تل كاوا اق اقروا

 0 1و همر اعزب اًوزل ةماك ةّبم مكياج ةيمن ظ
 ياسو دع ماع :ةمرركم ؟لزمعز
00 5 
 0 ياعم علغل ذنوبك هي
 رتل ملوش او هكر

 اق |ةيكرب تكيرااه]و مف مالدسؤفورتبل اوش 1531 ةل 0
 [ ضدنا زال زمتيل عل اور اششل ورب نرش ضن [ةاوارتحال ورشا ونجح

 و ركيزلاذ 11 ةليلجيذنكو ةليقك واقعا + |
 0 31 م ةليِضَب راسن عوشعلا ايو

 د 1 .زتكدو هك تلد نوونب زهدي :

 0 يري انقل ةزبل ]دوك تخت !ازه + عمالكو
 25 :ةْمكو ةعبدز ةلرع 00 وزين لذاك هاو عيراوو اكل ْ

 ماسالا هدول 0 ٌْ 3 ارةايزم هلق 1 اير فايزشو ةئ كيم )ر طم ملارضف اكو
 0 مالي 0 مدور 0



 لريال ذبواتشاو ممل اظعت ةئدإو فجر ©: 0
 1 _ دمع سارت ةلزؤفك ل دع هير

 1 :اعقا جانل ارجع ]يَقيَز نع ]ع مسخ ]عاجز 122 !!زيدوشلو
 0 7 0 ل وك 2 _

 !015) لمي ةجاَح اولد ايس ايزؤكل كانا مالك وز انغ 1 جمَز او
 هنو واج ارش يشن !يزيرل لذ ل و بشل اووي هجشنا وب اجار زا

 | ميلك ليون رموز هزرلا دوز انا هاوس هبت شلل ابرد را1311ت1ةرْمت لجن ||
 وتل هن ةوغق) كب اوراكل يذ اونو ةيع تدر اكمتول)؟ليرم
 ظ هذذو لوخوش عيش بانت محال هوز رايق ز!ازشم الاب
 ا اهنزك ةديقل ةكأن سلو ذ اًممارْخا ثلَتفَو لوف 555 ناعم الل اًهشزتر كيم

 12 ةزوأ عاب 6كم باخد قيصثؤا ةابااق |
 | مهم او داما ]درك ف عبافب انلارئكرغ اتت اك يقرع ,انيعَيَو

 رهن ذك! مك 2-30

 طا قييم كذب لونك ويعت دكت ل
 | ذتد) ذه مو نبا دربسن كلوش زد اك ة ونورت اهتبفتلوثكر وكم

 | ها باع ج ةبج قت :هراعتشاكر)ذؤزبيظتلاب مارذال) عشنا كس ايمرعرتع ْ
 | ماما رالكج عيرسلا] هتداة ]طرا سا .ز ةذاِشرتاَو

 ررضاوشوا م] عمنإت 1 اج يع هموم
 اف اسوا 0 6 ا 220 ة1ارارجلا
 0 هم : ا 1 فل رة الاو زا

 ةراا غش 01 0 ع
2 35 0 

 دزه ةروربل كازو اا 3



 ا 0 لوز عا! قرا و قنا

 , [[ئاعث نو] غمر داع بول ]رك 1 722

 نيش ور ل حال و
 00 57 معد ب

 | لشيرز رف ارشت بنك .ىتيل ع هزن) هذاك ظ
 معو دلت وباز عضو دز ءامئز]ةإح صر
 5 ب يخي ذئ ماسشنو لدن رطل مر ع

 0و +ةريصفرمر تعوق هنمو
 لكس رمت معرس هنآ نروتتت ]كين اك ا

 لشاب )و )بف ارتكت ْمَكئصع ارك ايروتمنا ةل
 ٍ كوضال) ِءبَوَرمجَوباِلَخ اَكْوَت :مثورواَوِلَوَوْرَف تلعْيرام

 | اودع ركل 1112 عرضت :راداسرعب )زل ةرزف ليو! امل ظ

 كك كورا يع لو لم ا. ةرّيب'طرزك اكو اَهَواقاَو

 ل رورتمم رسال لفت هلك | ١

 أ 2 0 مولر ا اَنِئّرْنرَف هذ 6 ل رْشَعل اب هش ظ

 4]دكو ميرال ريش رس ماع ةلْرنِمَر طه مح ٍ ١

ادوا ن0 تزول مدخلا امنا مالكة :
 ار

 ةزّرو ِهَلْوف ج ريك انن] ماثك قو وبس امد و تلعن 2و3 |

 زك ووبع ةقكولوم يئن زا 11 هز لك از 5 ذو || ا
 0 لارا لدا ورعد ا ا

 متزفرم معا جدزانم اركذ : ةي]ذو حاضتلا لتي اضذاةفللك ووزن 1| ١

 ) ةغيصل ةنجاوم هتفيمرتال ايضا 13 5000-0 :

 نود 1 3-5 باكي 0 ل 1 م51 عانزوخ)

 4 نقمباززن ]وه ل اعجاز اق اواو



 دوش دوو مصيرك سرع دأب
 ا ١ 1 00 هيرترست 2

 ا وا | عرش ةرطيزف كا ٍ

 ةيباطإ بع ]دهب ابدهدتنت 1 ار :]1خ] اجو كل كل
 211 لسا هيزؤن هديك ةناجيوزاظز نر 0

 ا راواع ع . لوشن مىهترف 2 |

 ارجنعْو رم راب آَرْوْرتاَفْوا + لزق يداوم
 رس طقم :للوف 0

 رف لا /ررعُا اطرح فينش امارات
 زو اكفبا دار زي م انجاح ثلكنب(ةطعوشللا رش 3

 1 . دزاير ل
 هفونزم عبشاو ا : 0 حا ْ

 ب ندث ) 1 .لدحف و رشت لس ةةىسلاو | دلو 1 0 0 0

0 7 ْ 
 1 زا يرد ؤلعمثأك * مبالارشم من أكارجرإو 3

 هييظلا] لوف ل
 ان 1 تكس ولا ةكملت ة1 ظ

 1 0 « خط ةرثب ةقع لاهم 3
 00 ٍ م 8 35 0

 ايمو د مر _ غش ن1 ةرشورمت
 ريتسرم تانج تحي دؤ ا

 2 !عاريال 00 وأ ليسا 1
 65111 قرتوم# هو

 هس حب



 كاع 9

 تداولا ردا اذيشإو عر واتم ذكي موز اش) 61و هليل

 نمزلّوف اتضاتير «ةزوس عم تررثعلا هوس ند لاسم و
 يمس ا حسو 3 عومو سووا تيا رمس

 اسلنلو ميشا رطب زم دوف ل جرو (مغدل مْ سا ةرازعسو عا تسرطت جلاب
 نِماّخَر دزاش !عةرمز اني لفات فال رتم ؟ةيضأو وفر

 زل اتم و !هقرفؤل اك اَْنْوْضاَو قبري ثقتك )و رخو

 كلف لضخ لرد او ©رئغو واول رار اهيل مروة

 ةئيشدار) ةبقسلا كيب مورضدإو دبور اك اين عرتش زنا وكما

 نشف وكل + ةلؤن ةةيلزار نس اهو اقوارال ردع ماء ١

 كلوب يؤ و اك غدنتشوور روثزت ابدعت ) غمؤن اًودو ةفؤروت عطايا

 0 ل ل ,خرتبب هاف ةفؤم شم
 امنت رس (تييونب تعب ذ] م اًقورشو عمن جليم ترم عطس تيوب 2 عرس

 عرس +ار1ز 14 او ٍةخل عطر يرسل اب يحرس ا ,ةورعم ا0ووزكم انا ظ
1:.ز ذك ارثكلإ ثول 2: هلو فقررطلاب ةيمتم

 أ رايق دوز : شي 

 الو ف زبون 000 اا دك ل اتا كش

 | لوجو هجن ممكن فانووو ؤ مر ريشة جينا !ِع) ان 0
 هن ]ونعم ْ 21

 تمول 1 ا 3 يلج

 يلق

 | ةهماؤرعو قوتنا عزك ز طرا عرْطَورْخاو ا !ئاَمِيِلَمز افي اناتيركد
 ١ مامر د 0 ا ٍمرنَو بلندن

 | ضاركشاو اون ارو ام اهفرئكشي جا هعمل ةلب لكس 11ه ضر جتشال
 لوشنل5):16 )لعب! اه دو طستناو عج افارتشإوؤ 1خ] هم عفت )ذل

 .. 333 حن يسم



 نياك يفر رددوا نط ةجكفإ» ايم اضاب ارو 0 ةرضيصرعو وليل عما و قيد اي مرو رقم ا ْ 6 5 اير هي
 زوما زاز ف اخ مابا يابا بتليالجل
 كل رتعجم ينل اذعلريز اندل 1 بورق )ذب 3 زي ديب ةرجزصف ْ
 ا وريم املا لؤرونعي نجار 1 ]عت دلزعْوَض زْغِملا ْ

 2 كو ىرتقغم هل :ةيرضإَو ايزو ف ماتيلوعؤتا مثقتل)

 ل 3 وزع تلف كلا ارش اك ايزو عارم رم لإن ظ

 شار ضن اكراراز عراَطت)ازعلو ع2 كولش د 2 قو هداج از
 لع امركم انيك عشت لاو و تغدل ةعيوب ديا ةوورتي ويريح
 وت ازاثبا وشنو (متلذ 01] هلك ازيربو ةنج قانا بعرق عرقي
 1كيششوف طير هو ربع سادي ةجدارج عزاز اوم ذا يره اا
 ماْيِفَو مايه اَكِرَوْرَع ع ةبلفنفطاتر ٍهْى]َيْلإَو هيلع رف جرْشِس ولعت

 مل اوم ا وول يلع 7-2 ظ
 ةجن اكشم اهل امله تنام ند ةليعز ضم زم ندم (عي] كما ]

 ظ رز ورتنجاوشاكد] بلذكاتن ام باَوْرن] فض اخلص انشا
 0 ا و ا رام كباذز رايز هنااا

 95 ِهلْوِقرَحِلَع ياتينش ا لارّره يزه + قع ولأ |

 . ا «ناعؤنأا < دولا ]مع ا ا ]آرت 3 15 ١ 2 تلا مر طلعو افا

 ظ كل و 0
 ا 0 موسورخ د١ ةيزاتل زر اضل رداع م6انداركم |
 رفا ياك اطلولا يا م وريح

 0 لا

 ل رق ا اكباتي يهنأ ١

 أ دلك كررت هيرتز ن1 دمر الغ 1| هل 1خ داب 1ك اي

 اكبر رز عر ذ جس امم التون اورو ران ارا اذ يتيشنا عاريا زب

 5 31 م ها 26 57



 ولرديا

 وف ]هي كم 0 ١

 جوك هس 0

3 32 

 ا ةلعاسدبعاكو زرعت هيك كلف ,ايزكفت شنقا عيمج9ثبطداومّم ظ

 | ةناهاورزتسا تاع و عننا ل روز لاول خمار
 2115 تلغ 2 انل]

 0 سان دا رزة كك:

 ٍ  ؟وثتملا ةئغ عمال وؤشن ران ذَا 0 نرد

 هرج رسما ١ عزغنرفق اند ) اهو اجار نم ةلوليماو ||
 اناؤروعت معبر اههشا ]ع ةركم ةبلشتم سيقنو] ودا هج جو ضاوش دا[

 تال رك هوي 6

 ْ 8و ةثءاتم ارو كر ذ عيشي لع ةمدب هلرعفا لو دب
 0000 ةدلاب عرش اكان ول لف نو جز ٍ

00 : 3 

 | يضعايب دمرت عب

 نعباتئما امْيْشحُي تغار يلازم ورا ة]مفن ديِناَجب مَع ذَحَرْش و١11
 شط ال مارقلا عزو وف ةرججم تار ال دع ةئعاوبورؤشتا؟1طجشاز |.

 | كالوس اب ةج 1 كزئاوتنك الكرب جانب نم كي قزوكي وع

 نحر لشم ال ةءز] مكاتب ث ازدو تْلذر م !يرارذشملا] + ةيع اك
 ْ | نينار ذ + نشرنا 0 اقر يفت ال امبخو 1و ةبوجشيلا هزم

 | ةلعق هتكذن اهم ميلنؤ راشدا» ام نمرتعبف ارثكتلنتاَر ام هْيت]

 فهجللغت ة 0ع مضلل اسال ريس مو
 ديرك هيما ضراوة ار :

 ظ ايوان ورم أاتبا زخ 2 اًسنركَو دة مدع اص 3

 قف رووا : وم ا 0 220 م
 3 ]ارثرستف 0 وفل ا]وضعَو دخلا

 200 او مرغب اذؤارقا تلتؤلو
 م

 - هبورتمي لكل وزم زهلا ةقراشبكراو ةوَمَرْرَه
 1 يسيل يوتا
 عاج 23 كراج ازا 7 فلس ةيبفألا 1ايخ آذل : |

 ةلمسلا



 0 اوافق زيرط ل عكر ذهشم عغفزرتا كرز !ةضاعرلابمدتي|

 ا قراعسعا ||
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 رم اطق مف !نإعرمورهاتَتا اك :ا كش اشملا
 1 فلز عار ةانش. لو 13 اًممل) د

 اناقتك فاو شك واو غ لاعب تبوس ه1. دبر ار

 ع م هب و اع لريدلا لمر 2

 وتم !دارف 2 ميل ] 1 الثكاق ير اكتمل 1211

 رار اقسم رانش انش لابتي ويم ا 3 كازو داو

 0 دو
 همرووب ةع 1| رورسمتشم ]و 2 ثا 5 رب دارك 1غ ةورشتل ]رقت

 0 51 اك

اَود ذاب وزار ثمشطو رف اترل1 ]جارد هرج هدجو زورتسدتشم
 يشك 

 رهف ورا أور قريذ ا بروقشن ازرار ضغذلا رون تاو رمجزاب

 لو ورشن)زترمو نا

 رز و راش ذ راما فما ا

 رولخالوروتجالورإتزو .امئاوراهشأك وزعت
 سر :لوهدن) در

 راجي تنل كنع مقوس 19! رش هاب مْوَراَم فرصا
 لقا اش اك موج ارعْشَساَم ٌنْفَو عيبرلا ناعم تدك
00 

 0 ةمسطتو انو انجل )هن رد ا

 ةيشملا) :اليري مورس )ذهل تو اًريهم !ةيشَت اير 0-0

 مر
 يزل



 مب زف رب 1و ها قوضفنم 2-0 :طلؤف هنيؤزيهفج لوشن نيزنا ||

 ظ 210000 ددصت] مقاتلو تغامر رمق ولو ماقخ هور ظ
 !ًدمرع اج اونو عتاب لؤتو عزا هيلع

 نه ِدوْحامْوَُو 1ث وموزو ا ةقرطرتلا» دزفمأل هيت ارز قرع
 ريرعت] انكلل + ةقد شل دلك رك امي ععيضتت ورفعت !ريماوج قلم اند

 1ك لعت اهذؤف هنو مدع بنر اعلا زاو ميعن فل ارب )1:1 لت امزرتن
 ظ عبالي 0 ربع )وف هذه 00 اس اي 000 ١)

 رميرت ليغ ةرورل زي ةرورل) 2 ازد هني عاؤرم 6 از 2 ءضيلرم او

 ل م يأ يتلا محل

0 

 3 لا كيان 1 اك ارينا 3بُكْبل انع طلو ام
 رسب اكو أميم مذ غ١ لونت] دردخاذ اضلشم 5 و ةركشو مذ !ذ)
 ْ ارش ةزشو لاو /زدورم زد دلع طفلا 60 ميك

 مق اراها ذم دق باتش ةوئمرتكل ابل خيزلا قوجدم] عمت ررغوا |
 ١ 2 رسسززوور عر انرخ

 فور هو ةؤزجا وجل بات ]ع خارج راك

 ا ايمان امرخغت غيناو مل ارز عهد ةذارلا رم ورق و مهزؤف
 ا 4 :اريرثزع اذ َولرثمل اهوَرَعَسِم همه اذ هتفرإو تقنا ا |

 هن حرع و 1 21 ِ مام 02 ف ل

 مسيو 00 امي سل يحس خ لا 6م



 ذل: وزاكرمرهربم 35-0
 4كدرص 000 ع

500 000 

 كاك 375 1 3 0 يعج ا دج 5

 رج !زد1]]ذ 151سق + ] ذكر تلزا 1ذ) هميم )5م 1 |

 اقكبجذش اتناول ديشتو - كر نيت طاق ١

 اثاَبج ؛اًمِقرلا عع 2و هيلع :هتدازم ل7]]وشسم ل ازكَع يرش

 | ديب يعينا 1 006

 درعا اهلا كرني رتزلا إذ عي) ]عن مله هذ ا

 | ثم 13 عرترب] ممم اناورردزفل ونشر هر 15 رن )شكا ثنا عيت ظ
 | هير دو فرارغأكاَيح !عشج ]وون ٌدمَو اَيْرَو ريم )وري اسمو

 عي نورك ربل اع هاو هور كا |
 قوام هنأ

 5 و عم ظ
 د اهةملو مروع ]رت ؟:اهيووؤشد 1١

 م ةوزِْوو ارْرْعََ ةورتدن وج اكرم مرعي ةرَرَعور لع
 او حاولو 2 ب12 2 دل 6 ةازرزكم
 ع و وشو جن ابزئشلا,اهخرم دوما صرت رع

 يح ات بدعزذت )و وزوث ارضع ]ردا ترتتحْرَو |
 وشما ل انكهرتم |

 ل 9ع 1مم !رامِخ خمر

 و تع 31 لزم ةولكعق ةلش + هو

 0 0-2 111 نعم جاكم شل مذ اوربا

 هله اررتدز ا امْرَوْسَو اَسب هوز هتو ةسائ3]1اوسن رع كلا
 اسر را 6
 0 اقزام زاهل) لرخةرقب فلل تيرم هيم م ةغلوسبو ةردغك ةنكزس

 لتعو ةفلا دوز وكذا يزف 1غ بها هيزعت يزن وز



 ب

30 1 

 ا 1 كو وورلد كيان زخز ةركيرادق] :11 زج هند ال4 سلارع روكي
 ا 9 2 لج 0

 00 أ اج

 5 1 ةغب تدوخ هنو ةاكبن اوم هزيتارل ظ

 مياواتيساو قاادقل تلو 0 |

 || دير ةَسم اح اعيوو عمل واجد :ز) ثكاعتش] انكذلؤ اذا طل وكت ثيل

 100000 0 9 اجلا كورسا
 ءلؤفة لوقت اذ. ريا ءاتلإ !ورتست ابولكتم هبل 31و 1 اندرعا وز وتتشا

 | روسو رهنواصتورع لرب كاترةزباوفازتخا | ٠
 1 ظ هي يرانا فو مخير كيا

 ١ اتي ةيركتدلو نال قو ال حياد رتفكي كش فا لعر :

 ٍْ ريغ إعلم هد كلك اركب 6ذقكن )ذك لون هوو ريفنل )وشكر ةق 13

 يالاو اغيئلركتشإب ادلع ايزلتشوبق طلو ند الت هند وقيل را

رت ةلز و ذ] 5976 مبيع ! وَمَن “7 ذل انيك ةاونقم
 اول دو

 هر ماش الط لما ةمرختإعزمزامتا |
 | دلونو ةلاللوبجأ بذر

 اةلزف دين 6 0 م اَدْلِلَو ءبلخ هآيهزرِب نلاق |

 يرتد ظزيررمركب هلل ين اشم مضولرتشرمةلجةرزعأم |
 ' |[ 

انوار كشدر !ة رغب في) هز 10و ديد ارَرع ةب اضرب
 مة بل 

 لعالم 0 ودق لفوز ركن اور كمزلةماجم ْ
مل :ريدززعقم ْدَرل و ركب |

 انك يرن ع

 ركن الو 0
 1. مق ل وسل صول يوكل دج" لااعلم

 رع



 00 3 هنم وظف !َو باهل" اوف هثووط 31101 زج

 اة اهدل] هم عفا :رث1]1و رهل] بلص ]رك اشو ل نر م

 20000 0 .ازهزج

 و شاك هذال ]ورع ]؟]رمف ةل]ةطور ||

 اننا شاه | اتا 0 ام تْيَلكَتاَلَو

 مّ رشا ن د دا الك نابْض]َو ْ

 رجا رشق لو 1 زنكم الرغكذ) نشأ امركم اكو

 | كو عفر عجب ف دس وجيل انها اكورمرم كب! نون 1
 مك اتيزفم ةيريطا 0 ا اوال

 ٍداَعْمْول طاف ا: انبات 0 بم ع

 يشل الاتُدَم وشل جلخ ]و هشزش .

 ااهلتفمتاك يونع بانج زم ذوب ةررطلا نا اراه
 || اكياس ديكشق 0 لالا فاو عن

 اكؤدلف و دققب افا ]ع سف تتلخز اقتل ةع تن زدا]1عو

 | تلت 2 ظ

 | و هيهزذي لكي رولعزب آزكتيو ةيقازرلا يردن ةلازلا ةعيربلا لوقا

 ارش ةئطاكد)» نجوا باني ايرغشبن] ان ةيووثدخ ور

 ا ديت رع ثيذلزخ ةيأب
 َةِثَرَمْلِل احب رم ته ركت ذاب اسي صاع

 نازل رمز رض 0 لك تداوي
 || لزم ]كلَع هتدارَجرع يشل لد عاد 2 ناَسمْيَكَرَع فلفو املي م

 صو فزع قرشبو اذلا ملك كَم دهن نمو رم ةرشإك ظ

 | رورو 0

 أ 0 0 عوف ذوو رمزيكنتو يفتش معَ
 ار اكدسل ان زطفتشإل ريش 1 0

 | 0 تيار 006 35 عل ناموا نذل
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 هيك

 عنمتا6 ]راجل هياكل زج لع طر اهتف ود . هيلع ةذ|ر] عوع خةلَرمال ظ
 زعاشلا]]ذرْدو ةرغاو هذه ميوتزمر غوش اَرساَوْسَو: :ةمع الدي

 دام نيغو 0 رمت برزت طازج + هيلو وده! 14١

 لف وزان !ي | هك 5 ]رسل اعجرت هلّوفَو
 "اج اجرام اذن ا! ارد لج إرم دعؤل اي بع لكش افضل
 1كيواّرجلا يرّرحزم .نازفال] هثفاش ام انه :اّبرهاب ان !ةرينيعو هبعامل

 لمعت نشد او مزرد زوتغع حوش ذ) هيلرتفم اوردر 1جاَقِش دلو هر ابنا أ

 نيضال) ا اكمزت ةراشإلاب عيدتد] عطف ]دو ياخ 3 :قنو دايت ]هنم

 هن ةززععو مادو اركب علل انيس ]وعتَو - ء]7 دك انت !ًمارغا تَعَِعَر اع

 2 : 0 .مدملا) ورش اب اًيرتس 1ك ا
 قرات ادن .و ءا لوز [اقلاو انزل ضو

 1 نراَحْمَوَرفكاَن 1 امن ع ) عمد انقفَو

 لاْفَو ْئِباَمَوؤوُسَم انآ اَْعَناََو + اًكنثيرثتأ ابْزَغاَم اككشق الق
 اَكيِعَملازَتا1َئعب الَعو 1 اوزان كبلب اون غرين اريج |

 اكيقاووََكيَِل!ذ 5 ٍدَرلفوَرمَت : ربع زورفجغ

ذذ 1101 رتغ ل تكل لرثا) او ظ
قرئ ارو ةوركشل آب هس ٌةرْج 

 

 مسيو كيا فلك عزت قف رو ووس]و انقل ا
 عا 1 انقل اةيافاؤااول

 [بفيشواريزلعاتكأ ارا عزل انوا
 1 3 راكم وذؤرو 5 الُؤلوناف اور ل اون 3

1 

 , 0 ىلا ةنيصع: كنا ا
 52 ايم كفو امْدْلَمو عادولل اًعْدَدَو 12و
 رع ار !اراّقم اذيِفَع يا ةفاار!لول ثم

 0 ك0 !ازتدب:ةشدآو |
 5 عود ار ترف لوو اركجيزمززعأ لكن |



 1 ؛ ”اييلوكانةاضقنلز] #21 .كتزكشلان نيا فزت تاذا

 ! جهات !اًهيف دل وتحرم + تتش أب ةعاجط لل 1
 يلة ةاور اجل ]ك !مَِعَم ل. + هلا ذاع 5]0)

 ا
 يتلا 500 : 0 1 او لا

 || لمس كَوَْرَعْوَع ان مو راك الزر عزاخررو قرع انتيك
 || لدعت ةماعْلاكرْذ اب ةَس انا هدر مالو 91ةزاقاذا اَنْواَقَدلَو او اًميواق |
 أ نيزغازجرتا هع الزام 5مل« ريعتابذثلا

 انام ب كما ا وا
 بابشإو بستم 11112 ثقل عم ::ث ماَرْغَو مرط] ثم 6 اذدسو هآس عم ماو

 نوب عاصف نها: افربو اًيرزث ادخن 6ةهئز ونت ؤذلور 1جْث15ةنَروف | :

 هرثاولتإ1) افي عيا لت ورزوذ «يرراج او ةاضاواريؤزئاوربو

 . 8 0 ايم لو تول ايزل وكوت عد اًكتاتونانو اهذلطثل|

 ا :هترِيعَو 20! تع !وَاَس]اذ مقفل ازيؤيدزلا

 || مذيع هنن 1 و ةزيذلشارغ هادو ل وطفل ج1 موب

 لرسم اب ْتُمكاَحا اهاردلو .« باك يراذنرذعكقلَ ظ
 نيعرتمل !مرك را 0 نمي ماظل اِكروالَو رعاك طرررب ثلا
 امو 53 ايبمر انلض] [510لولخ ودلك اهو ف 1 ةَوه !ةياقر جار ايد
 || نشواتشروارعأ ارزم غاةو موو ا علاداعسرمزرتشمر لو شمر ولغات ]و

 رب واعرف وسر ا ومو درا
 0 اولُعَوُحَواَتِفاَ هيه يف غلا ةدمرو ةديعرم
 تت 0 ملاقاة جروب 1م)هردغثل)و

 1 4 ل 0( عه غفت ع ا

 | دن 0 اوه ةبلغنف لاو خطرت ونخ
 00 م 01 ةئئا)وزبكتيل ]عتود
 1 7 1 :اكر ماين عجرع اغمأ

 ملت ا 8 انام

 اح



 ا 5-5-6

 ل ميم فرم عاب ابغا لهد -3] تعز +رذ ةيزم# هول !ةرشف+ لك

 ْ يمولقب اور أك اك دل وو د يلد وق <ثبلش ةلشورك ةراوش زيرسلا

 ايت المات وقتي وم دراما رورو عسر اه! ةبناثأ
 دخلك أو فو ذل ةقه «وماةكد لهو جل هيوؤلةرمقم + أ :

 سا ع ل كنب كلا مو ساب ْ

 اليلْوفَوآَت انهئارو ان اعز اكب كيذا ]ريغَر رع و هيمتست اره ث ثاكلا

 || اهلج اغلا :ةرمزكمانا هين علل كالت اوزقوت 6ةنرر
 علتكرل عضم لامن عباخ 1هذانَو مامي)آلب عافت نا) اكرم نط اج

 تهب َو]يِمرإِْوَي ةدرشتل ع 6 ملاَحرم نراك ادد !وازم عوطؤمرو مرد
 لجض انتم هوم اتركزتب ماقد هفؤحلا وزب اسنارت شد] 31 ذ9,ةمزومت ]اك

 :ىضوتإرمغناز ئيطرفار ؟ةزلا وشب ار مَوْناَو :ىعبد ارعشعِ اَرِم كنلذ
 عرصو (يٌظوْناْرِم دعو لك امةمكذَم : ان وذل ارركم © اق [وركذ مه ةلكرمَو أ

 هي ]يب داشنز عام! از علاجي لع 1 + :طعيهتم و ةانو .اعيوتما

 01 َكارسكتَو إن !:هتددو رفا ريعنبم عر انذ] 25) ةبشفالذ ع |

 داع )دره : :مياةيرمرلا لوغو + 6:15 طنا ةيعؤننلو ! 1

 01 تعول ما رراجلات :رلر_هورشسنعن اة رشم مك اَرَكو وها
 | لممعمو مشددورتدا عب ةزز لعور اينو ثبت ةليل علكلا يك اتو

 سر مارمنذلا ع ةيرس جراذحا هب رفيت ع 0

 ظ د ال ةك طربا اذ دا نعي دلكرمو ٌعْسْبت ] ملفي اهم ةباسم ع
 لهو ؛لوركت ليو + لزوم .تيك رطب زز) هزيم ةتاسؤ

 ا .ةدشْرْعَت 1ةاهمهرزكالو ٠ ةقزم هل
 ' ملعت هازل طهرثا مليار اهفسنا ل يفاتمو جا لرغت 'هتداز
 لاير شعلاو طاري + انلذفلو |
 3 ا اكيررطارث اكوثكن اك ل

 عبس اتنأكم تكد
 هت ل 0 5

 نيغر
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 ولكنا ازمة 11 51 يروح تا يذم ١
 ينتاك ندا كنا 1 0

 «ناق ةْعنب ان انلتقرص ا 3 د1: خلرعش)

 :دقر ل 1 كيراجج 1615 لم ةتزجم 0و )انت
 مزاتك روز 1ةسلت علك 21ه اتئيز) هنِضيلَخَو اهتفوزب م 1
 1و زينل عم 1ع سئن يرمز اهو! كلو لور ا 0

 تم و11 انثحا طنكؤتو" ”: لم امو يشن عَن 1ك!م هلو
 عا لف ردت رثعز رو هز خليل ناو زارت ترج!
 1 هنرااةيغ :زاهوررطن معجب زيفرب اَسئِلَع ]سروره ورورد

 ١ ار 6ييرزرت اه 11 غ1 دكر اه اسس اج رخو رن يظل '

 || رلرَي >6 اثم ثرخاق اعاد 1طن عرش ] ا

0 (. 

 4 0 : كعذ
 قتل

8 

 م

0 
 ى يعس#
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 4 4 فزيع ) ةمسح ل تبلغ ع

 ا . هه عبو هزه ةعفوو |

 . 1ك يميل غش لنا 5) كح ةناوث داو وتلا ظ
 :| لابو تيرا زرك عم ارو هير اخرا كبك
 تيؤشلل ثيل ذفت) ىتقرحو ورك ل: 1 هلا تايورلل و
 ىْْغْلا الادذَم

 ايش عفر اكس ال بفشل رارتجؤتلك اما
 اكل وواان غيرو دلع لت مقِنْط ]زواره اذا

 م ارت اَمققن]) هتدَو لي شدوا را ا

 غرز اد دقيز ا يزمايف اًييِنشيَو انفكوْزعرم ايد و و
 مرسلا ةَقللح تناك 1 بكن انكم ال لوم دَكلَب اكررمنت !مثم | ظ 0 2

 أ 0 اوله مددادب عاج وألا هَحوز غرر
 1 ا ولا

 ض1 ورا قر زها رت ةشعراو ركنا اكلك عارو 1
 فش لاقت هن له رشفو لكي اغني نش رمش لاكفئإَ هل ةزرهشر خ 5-5 فر ديل د , تراثا ّيركنام ى) ذاكر : امي لخمس عرقه لرمضل 16ركت زم 19 ريل“ ا ا م ع سس سس يي بو كج - سم ب يد حملا



 ا

213 

 0 رم لب انئازإعا ةلور |
 نازل ازهمل 4اَيْنْر اح نكاَوسفُح 5تز ! ي عش

 2 زاخر فا : زعير انورولا هه ام ةاجألا
 دلة لزنت )قشر الا 2.1 زرد) كِبنْوَلو هوي هزه شذككف طترغشملا
 دعو ركصل هناا ؤاكنتو انثي قزااتنماع لحرب

 اس وت نري مس 2-2 زق راكم

 ياك 065 غيبفدو ل ذاويشت لبازعشتتف ثلج
 دهتش قلكو] عئبلارؤقبل و يارويعوج !راتجارث هاتعزع ةدكعرشم

 ]5 مالم 1ع غرف الر د1عْث ١مم

 هاو اما 3 يعم ين اق ايكو
 اوك وتل عيضفرو ىتؤأ ةيِب اكتياتأو
 مل 1 ا وحرم رك زاكاكر 11م امد

 5 '؛ 4 ها وس
 عئئي عع درعسل عرضة ةقدو مميَسن اقوم انلِؤأ

 م
 0-5 درع ددلَسَر امزح مزَتلاَو
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 ادق زؤراؤفم رمت را درا ف واتت اياك ذلاب مسد ] كيم طور 110

 ىرخت ا هدو زكفت )هي ارنا ةيماَم فت طازف ةبةسارجرشتل اب ]زك فرأو
 تايثتا الحج 1 ةرش اجا انين عرشتا هر :رغ دقو زرع ] ةغللا] هيوم ل
 لجعل وشو امزؤن في رصتلاو ف غالل) اا ئلناو
 نارك ضال + كزرتل كزش انزل زم زوو 0

 نفور درع غانم ذشرإك 91و هاوْعْقَك ادور ايدو ةكرشلا ]غب ثلع تلاع

 .٠ 01و نع رزشلا ةاجلع ونة ةلهك تبتعاو لرش جلع
 0 و مز !َوْؤل (اّوجاسةرزل او خور اورع ةبلخنم ءاتعنإاو هب

 ابو نون! اتيرززم اقرمزاش] لع ؛ هدام كلا نوِجْرْطإَوْ'ءلْرِْف سف

 ت2 ل م

 ل301 :كود اير غفت اَو اندؤكل !ًهبنت ةكوزتجوؤك نع !لغمد) ذاق
 7 م15 املؤف اكلي! اسيل اتم زف 00

 ٍ انوار اكتر نو ةيوخزم ل1 اك فقري ةدلطم | ةيلوعؤد اوه بق
 ا

 ا 0
2 

 ٍ اي انرغباو مان ضخإو عفامرت)و خا فرغاَو 312 هرشاراولأل]

 2 منا جنك اطر كازو ثةلينقنو ئسلرمع كيور عقر اغا

 || ليعاقري ةيلاع دل ةئاثث عَ رزه تي ةيرتكتم هلور اب )كذب ف
 ْ ةثذلثل نعن ابِعاَم فت ةلدقو مزإل لرغب هباررزب بدي هئالثو اضيئاةتاكزلا |



 مليم وز ةشو شا هزع عمازوزمنتشمزب كاما اوراكت اككالرو داعش ف ابةررع

 او ل أ

 | نفذت عاتق عضو كل ارتكو ايزو امنة اجزركدلو لةدعأا
 عزوز هنا عت َعْيلل ]ندد مشن ترق هرغاززهنارامشاه ةرائشالاب |[

 [|لتمةف ماتيوزيوللم ةشطد لا لزع اتيوزم راكاذ1 هن 4لاهزكرع ظ

 |١ ةفياحر 1 ولا باتا 0 ظ

 اكلت شبع 1 وال ١

 1 30 رْفِدرْدو دالك انكبإَؤا ةياغولا هائشآ دو ا

 ل

 زا :زخ قدا غ] 3 هذ ةلشو رك مك
 ”ءرالثم هضم ١ ةقهبا هب 1

| 

 | از مفتر تيت ةي اوف زرت م1 يلف اسحاق ىف ذك 15 يزد ذتتو

 ءمازس مغ مالكي ار هع وازعأ ميزت يزرع هيَزَع :اَوخ اه عتديوم بكرت
 عملاق فم اها ىذا يذل: نلكا ةلانركد و برم ذل
 و - غلب اكول اظن يتفر )زاب مأتج ١ ادب عامذن نز] رع ايَنْم طم اهلتف
ب فود ام 39ب شمر ار من 311

 او. قريطناب رمل ور

6ر1 قل اتمؤفر اجد تحول لعد
 دب اجةرثخيفثن ]رق باب مرسل )

 .1 ردن دوي ج ثنا ني خزن نيزك غي طذع اظروغر ضان

 يزل قب 0 ةيمقما مومزعزك]:نزعركذر طين 0
 4 مالك از وامة اغسل عزل ل

 7 عب الكور اليو اهي نبش ات. انيو اكورئفر ارم ةووئنم خو

 قا اًنْمَتِتَو وادع يب وع جدر :11 ل ثأر اني ريكا 51 ركز متوتر

 2 ألا بتلعو] اقل امن 001 ملغ ءذلإو ةراجس اك
 راجل ناجحا يو غر 0 ةدعرف

 6لت ثنكبت اسيع اًمْيع طئللوطز ةشم داركم لفن ةِيرَح فق عدنا ب ا

 عزا بنج قيل ايرينا لج لو عش وزب تمداوتم ةلطلا

 كاف والنب بعت :ماَقِتْسَوْسَو ارك هواي هت طعفاوزلسح
 هز انجاز اني[ 2

 من 0 هلت نا ذو ضا رمق ؟اورووزألاو عنز
2 - 

 وخذ سقما هم اضن مرللج |
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 وذا نه خمر ال ذتشي ةلربخب |

 روج ون ْ تهيئ 231غ: 6 اق مست ررذ دار

 2 12تتهورت 00 زج

 : فناو ومسار! وشل نكس ويروي اوشن“
ل هوربنكن ]وذ كالا الكب انيسَكإَو ةرساور خا زوو ا

 ميو

 هاك يسم

 دش هاليؤ) عيترا]ب نر ةزيواك ويضرب

 لبتقتت وزد هدو 0 اًيزاجتشل ٌءَرْدَك اقك إو

 يع نا زهر ةيلطاتخأز غ يعم اثم عاما هال
 ّ مورا عيار اروثبر اذ اكرتفل]ل مزور طيف املا ساكو |

 ظ سْؤارا نار حاجز زكي ذل تابنف الات :ر اج لايليق احم ًالمضفا 6ِنآدَو

 ا عب اهنارو دب طري مالك انجدومط و |! قش انا )اَقِهَناَرَتَذ تلف فيرا

 1 اوشن ةوسرجا رن تار و فب ذذد اوفر ووزع ادا
 عيلذلااعبيرتاجين ل زتوزخإ: ةززو فعن لعويرساتكالا ةلز مه ق١

 | اًميجؤتررتئنارِو رورسابيذلل امه عفضدر الزنج ةةرماَو ةنلغاتي [قرعرت ذو

 +1 هيؤباريجا ]زق ميابرتاروشب ديمؤش) يو !ةريس زمول نص بكمل 5
 1 3 ةايلشنا] 1

 ' ارْعَيْوَلَو اًو نكون كيفجأ

 ارمرركتت زخم اهرْش ع ذوات ةئاَووتازون 0
 ةاّشإم ن1 ذ 9 ةاَجاْرْوَو لزغإاره+ ملكي 1ك خلدة 1! .

 زمنا حاجا اهل كالو
 يمض راك ياك ءذ اعيش و كلو اشك هيج طفت نما رومشَتبو] ]قع

 فرغ اوت اذا1 ب اتجار ات ذو رمت !ةجاوهلئتز عرفنا ةماعلا

 سعب :]كحاَ در هرم مهراقشا قرم, ناتحإ دروكزق ل] ذو دو

 | ؟ارانئاربكذيليخان ]لهي ةماَص نو جامنث الهش ارق ازث ةيبنو اكز اف
 لذ ابوي نزع يوزمطءالاتنزوزدو اكيرارثم مهلخؤ « مخلب فما رع
 "طخ وع ثتل لرب 0 0

 000 ززأ عت نابشلل)

 داو
 ما



 ا اونّرعَو ةوزمرو علددلا ترو يؤذز هدب ةجؤز ردع عويبَو ةيلجخأ) 2 :

1453 

 هنو هلا دازم]متغزاكو خلاه فال ةركسم ةراقوزيطع دج

 ءطروزباءازكك راو هنع رشم از ابنا ربل لش د11

 ىليل ةبازب ثملَه 1تإ طخ عمات ابر تكلي )و )لركن

 | زك "ةرهاس اها هد 15 عير امل قست لوو كو ٌتِعرخ

 | هوتي هذال هك طوع ري ظكرت ةدئرر تيدي اؤتيدز زف هدذ ارت 3 فدارا ||

ن !رزذق + طقؤزبتؤنل ثثجاع اذ ُثنّدو
 1و زرختس" هرعت امنِم ت

 1 رزأ 1 معان ةجدورت +ءاعلئتراك مررت! ةاكدرزت
 اقتران وو رم 4+ يسال كاي ام!

 مرسي ادم ةوزساو ةرورطو سبع تجددت هز دوز يأ وز اكو
 )+ قفشلاب زيا 6نرق فمك هانروؤمال هلام ةلبخو « م

 5 0 تاك لوا هن «ةتخن وزرغاو تير الفت
 | لني تافارس معضم مو جزل معرعم رمي 1ك 0 ا كا
 ب بيل 1 +] زن أك 23 ةاترلا ل 1
 بجزيل هوز 0 1

 د هيرتعي عيدحل 0 نو مذ عيشطا هلو تونا
 | ؟ًايراارث عيع يزاول ماو جلا مروا

 اة تواو محا ةداورف اَيبْناَو ٍةاَوْسلارَِْو د اَنكتالاَو |
 ظ دز خم اج زارنا دب نيزك عجاراف للشر

 ميغ !دّدن1َو هاتشل !اَرَس اسْمَ اةَعؤرمتاهومَو

 31 اذل رت طبورثمج جو [مزدت فيشم ا
 | يلزم تينت يك ةواضروز هرزدك هوركك ثيطسن ثكسن ]هس لوف ف غلل)

 0 لوف 17 ف 1: اتتركذة]اه |

 ُس 00 اورمع دك 0 0 |

 ةلؤم (ةو ازا ذي م ةزرقاو علقت 5 كئنكال أ

 .هانكال اش ' علت ْ و

 | زهتيو لك هاو زاجل نمد بكرتج ةءيرشل لكتب نم ميغ علل ةلزم مدرك ةريسم |

3 
 قرتعتا



 ٍ عا ل ال 'هلؤف عمار اهكس تول اضتشاة !عمكعن )ربل رن

 ظ ظ
 . رف

 زج تناك غض الآ ع 3 7ك 2 1 مخ سا

 55 عكا ةدنابأ

 9 01 لا وا 2 ل1

 تت 200 ردك !5 11 تكتاتلت) اقوْفتْس 1 ١

 ظ زا دلي موا 9 9 1
 0 ْ ١

 يلا وع امد : ا 00 _ ١

 1 5ع
 : ا 2 ظ

 أدعي ِهَيلَع هككعُت اور وات ع اطقا عمت ةئقف 06و شكة أعاد 5 !هكنِ)َوو ارد دارس اوتار اَعْلاَو 0 | م اوه زرزد] اذ [يريرختب ا + ف طا 5
 0-0-5 0 ةنودطتلو تمزخ]و |

-2 

 لو فرعا ع رشد عك 0 1 3 3

 0 ةئلاث ذم لوب فتجال ةلبا 0 | تيرا هيمزاكأ 0 3 .

 ا 0 سر

 | 000 2: ١ دهشة ولم! هكتول |

 اوثمررتم تا 0 0 0 ٍ ار 2 16 اذاو اوزتأا |

3 

1 

0 0 
 5 ارهورف ةعةبس 217 جلاب تقلا هنآ اعوذ 506 7 53 0 رار 0 : 0

 العش هذع اند ) عضر 20 الدو |ًونبعع 5
 راو

 ظ .ينارولا لا كن]5 جاز ور 0 اجلا 00 8 ِ
 : ف حم اسم 5



27 3 

 7 كم ها

 | ميز يرن نوزبت تر مجدكرمجا قر ره دركحا
 عج اكورد ةودجؤعأ 1و مز فوض الا ازبعلامكَفَسَو

 ا 20 روجر ارق رع مع انهئاركو ذهل ءاَجَكاَل زد

 و 6رل فدردو دور كي قلاب مارق اع جاك

 0 : تاي 2 1و طيش [ملرت ذو عدم امو دداشو

 بباله رتز ا 1 ا ةفرن راس ظ
تر درع ادر انكفبلا جادو ارشد

 َلَعرْش - ةقيعفب (ةرسؤل رت دب ثرع
 ا

 تاب اكرتعزا احا مقل ان كلم بلارة 3 ل

 مط ةوْشِإَع ارثقلا اذ او ءامغرت ةغرث نر ةبتسو )هجر دع

 0 00 5-2 دارت لئكشاو هازشر؟ لنك نقي ّح

 ةرئشل يقم ةلرتنم 117071217! 5و

 2 اغلا |
 0 ع 1 تكزاردتفل تل ردم تاعاذا

 د 00 ظ

 ةعراف اًوعٌرِم ورنا 5 دونمنع >لل] ل

 تو 1
 6-2 مج ل

 : 2 اداريا هيب 3 ا

 م رف رش ةفاكم رار 2: بل اًعثنا] آذق رز اعاهاخإل
ًورمنلرششو رمش !مرك أد! (ةيرطت ]دو رعت يرش 0

 | ةطهلا5 مث ا

 ا راش ميك ةيل جتا هال اتم الا رجس امور اكو م

1 : 9 
 آ اي راع « هيف تيعالوال !1 اي

 دا نرب ]سرب دل قلاع وذازماكجو



 و 0 1|

226 4 

 7 ع ْ
 يع 5 يشتم فاك كعامل ةزيود انا وفر ]شيز سرؤتلا]
 منعاللاو كلو 00

 ذرات نق طور ةئصامك يمت مك َو 2
 ةيياقلا ةلوتن وعدا 00

 | متبازرسر ذئعباح واج ارثربعع 00
 | 1م _ش ررخعل انور ]5 اليا 0 قرارك

 للا ىف خو هله
 ا ئيرغوبجو ٍديرَسَم 7 رش رم واتم

 كر ثاعض] ءاققلا عل دوك . تغدو
 ا عيرارلا مؤب دجويشو رواج ةريعش هيضارف !رارل اًمرْعِب ةمامهلا]ر ها م
 نَرِغلإَو هيْسل] تس ؤرفو اي عريعصر بزب زجشربم دعت ةبلوفور امم

 || ماعز ةزيعسورثغ رغب يشل اع َرغأ »13 احذرو اك مي ادَلمردظل )رح |

 ظ قيم زا ) زل داربس لاذ شاويش اس يف زةيعص انج ظ
 | موت اة رشنا) 1 ةدراقم كعش ذم ايكروكيق همم لمس لرتغ 3 1ةعجرا
 ا دره اكرارن) زك باق نويل ز0ل 90 م0 شا ذ اكرم ِ
 موب عا د ا منعت 15 ةك ؟)و غمز 3

 ما م و انت درو لة اذ ب ساو اك |
 | هور دكت ذَخاَو ه)ارييثخ م اكن اقرعاو لش (ًهْيَش هونغ
 ةل]رتش 15 كل ارك 0 ]رِمعَس 1

 ظ اويض 2
 رشاد طا زاقشا باز وادع لاا اق تناعأ» 3
 تاق اوسركز اورقرت دل ت06 ل
 املك عزم تاو اذكري !ضن.عّسو ]َرِعَر را

 ٍ 0 ل ا غد 2-0 فرترْتس هلَعِعَر 0

 اعدت



 باعك ]لاحت قطز ازع ل رلرش هت! ةوركعت ارد رد هبوزتكو ظ
 لرني اعفإَو هوا يح رح و راو اق

 0 مراسل م مم 0 دك
 زوق | هيف ا راك مكررا

 دج شن 1! تؤعارقل) هدب يف
 :عِلَج ؟!هيضرت __ تشدارممهَكْذَلَس لع!
 ك1 ]امس يزل الانارة!

 ولا هم موتشت 1ك لح جرن آر هناا موتسب
 د قر دارج !ةتفربفلر راو

 يريد لي معؤز تناوب لكيلا كؤاتم ريق
 اريكؤِس)+ انو 100

 عت رمال يلب يايا راوعاوعلهذزب قو لو
 ظ ديوي اوفو عشنا ه]رق) >1 ةؤويعز ومد ار اذ كيهزم ورش

 | تيما ردات 31 0

 عزو ا ا ا ميزمس]و حب 1ع دلو

 دنا لتس اهو انضم عيش هيك او اعندغارمأ ماما ءزرعشيلزاف ||
 || ركؤو !ًوداريسع 5 زلوم + درك 10153 اج 3

 رعوزومارجاَونلج ةة غزاة ورجل ارمايزبا وطفل ةرك جما جار اقمرج !
 5 طب ! هس! از وع ان

 ةرظكتو ا مس ْعاَوْما ِهئَنْعَ هئَندَدر عراك

 ور غخ غوذبو ٍءاَوَعروزف مب وسكر ]غمرت

 يب 0 ةلاَرغ ماسح
0 1 3 

 ريمي )رغ قامو ملون عي ا أح



 مايتم ِرْوْهاَوٍءاَصْفْنراَج رمز ناو غذا ظنا
 شو 1 بل 0 ذو ةقاهملا 1و 1: ةيشداركذو
 انما ردع ةنركزم ةيلسابل] د. ةرجو ٌٍماقم اتاك

 تر تاوتجحام ماا وات اعمتد]
 ضْعب 0 ذو ميغا هتلاو للا سلعة راتيش ليا

 ويزن معان رع اف ةيعلق ايون 0 ريكا 1وزخ وستايل
 ثاربِسرل ذر اههدوئش عوْجازِوو ثرْهشلا ايمو يرسم !طوزشمو هترج

 ةءاقهت اي اسعمني ]جو ترّبسا 6لت توَو ةكاقئمل اء 1عوَوْعمبل 2 رغو 0

 لَو ماولاتف ةيرؤروررنقتوروز:ةنت)دزناو ابشع زير كفي 1 |

 هتلاروف عزاكيركنازغأب الجز )تير دكرتذل كيلا ةقاقتعلا
 يلا نورا رخل هلك زغ عكدنارخاةعؤدم لو 1

 (نرز ةءارئاارذ عفاف الرغم هدا ض1 ةازج عرسوو |
 ناَبْسِجْمِْش]ِيَلَو ايمو ر امض !لاوكم بنج اًوِسَعَرَْو هلو ف فزعلل) |

 ينشب هال وري ورسْبمْم 1عرمم (وذج شنو هيك ا هدكتا عرق !َعومَو
 زلؤف ةيزف معزول ل ب م

 ظ ل ار يوثاذلا هر ذا منضاوزتزدوخو بلا ةززملا ةرقم رتل داؤم

 ِس و اق 1 را درخلا]
 يربط يل ان1رئ11َرَم هلؤف |

 ةرثكعم ةله + هاذ دمر كل 0 3 هلأ
 ب هلا غشومو شع نج2513:)و درو وزن ةمااصك هس هوم 0

 ع يلا جارثاداؤمزتم دوف افووتكملاذارث رشم |
 || ارعاَمُيث يو ا و اهرغكرشمو :عامصح ةثالك ||

 ا ؛موبنعو 6 رشي اوقع ا 15و و امجَب عزا امك

 هُو 0 01 الرق عجئاف ةلؤفو ماع اير
 لغرس اوال ذهن رد كل 1و ذك ةقرعمل ع

 مكمل هاند لوول ناب رت 0 ١

 تاكاح

0 

 عير



 عيش ةارغ :لوب وره بف + يزشاإَو :لةورغتو هعمل
 . 0ك دكت ل بملا ةزع عرشُمل 2103 )21 امخاق ظ

 | نلارطكم ؛بتيش)ذ1م3 الو الشو هيلع يور ةةكا

 أ ا 1د1مدلكةءلشوو عد يبرم مركذ ]و هشتْؤُن قدرت رثش أ مهؤذ ركزو

 مات 151 0

 لك ءاههاو مايا لطم زول بتي زك ليما دكر لغم |

 رعلذلا 0 اوف بعضو لا عينت تشم )ع )لكلا
 (/رزاكو اناجغولضا لوشم وا شلح تيزؤمرنم ار تؤجا كارما |
 د فو عرش اكو هل ذي (2د101:1 رهط هتجؤزالل ثلانج مغتا |
 ٌ ن٠ يوشع جئاقرخ ري ا زو قرانا !

 ظ 6ر1 > خل اخف اخيك متع ارم لون |
 راق جالب )هع ات هَقكَش يتيلكْردَم نع طئن] *

 ا 1و مسك. كفي نر تلطئ ا !)اكررما
 يتثلا وب ا د د فرخ يعز ياهل

 ءةلومنج هيلز 1و ىف ةورزفلا ]نأ يح
 0 هنا]وو 5-5-5-5

 5000 0 ظ
 ره هرقل اق هنعزبَو هوذتك هتنتفر ات

10-0 0 5 1 
 20 0 هارب ظمأ

 0 0 ظ
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 | لاو لوم + ةرغبلاب اشذ هلوجعا 7 در ا جتوناررعم نراك عن
 هبخا ةكالِج دنع ةئان ضب 111 عرتم ريراجسب)

 مرورج )اير اعا ولا 74:7 1 0 358 لفروع و تل ارثع ا

 | و وست زج اول ذ ذاك ريرغ ارد ةكولاٌوج ار )و اَومو ة اه اع
 لجو وب ارب ةئتطو ةريشعلا ةثمف عمبورت لدار هلع ثدُحاَ 5 ]سر ]فم

 يعاشر غم جازتولكن اريل ارجع عرئارمجوث )اذ دو طك الخ !زعب كلت

 نث حل اميو عيسلاو اطار هدو زرعت هئاارئغز ؟لبقرت كركر غرور
 ساددبرشل ةذئوسَو ةلس إم ورمل كرار ةةارع ةكاور ةلواشتعو ع

 ةليفاوؤبراعلازغاكبب هر! تبدع َدْمَو لَم ؟زكل اب اعْزَع اكو |
 داوم اونو ابيت وزمن زل را هاجر اكو رامز امبير
 ا ليو مرتوش ا كولر قرت نا تي اميل ع لج اَرْخَب ظفر ازدللرم |

 ساروعتبارنقر فورزا هته عباكرن هوز الن ذآ ةلحق اذ ظ
 نس نراك دي زاك وحزب هزؤخل همر ازال بع هكا عروش

 رب سم هنت هذد | يجري اًيعرئا َعمامَلَو ناوما مج هب اكرغم اهات ||
 2 7 2ر1 20 ار! اة ذاب |

 يل او مغيمرعلاو ااا عر بل ها" ْ
 9 ا ممل اب اجرم جب يان فار ماكق كوش

 00 ةيناثد] ةضزمل]و ]ث اقكوشارتانأل هناكدتإ) ةعشإ ور اًمتكالا |

 وز ارث عجان دز زاكوبتش ارماعر زبن تاهت يو ]رجل تزاختو |
 افعيج 2 قزاز اثقال ندا ٌّنذت اك هبشزق يدب لرش ول ةكراقج

 يور يقال لو ارث اشو ةيغاتاات ث ةفزملا و

 0 ا ا از اروي نوري اكذ كج مقل ميس عمل كريماشف16) كرب
 م 2مل تا

 ْ 0 3 4 ةرابمرت هدداردعز !اوتست)ب قنا كبارا
 ايلزوفج أوعز 51 د و عا مز !لينو مانا أ

5 
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 رقب ار ان]ززس تجلتخا ]مز رو ف لرعفا)ةرشما يا 5 رعد! جال
 ا ةلشن 11 ولت قرار وزهر مالا زك: اتاحة ٠

 0 3 عواوخْواو عبستس اوك وورز الا كاش 3م تترخرتم ورم ارم 1

 ردمعاعالا 2206 عشك بنماكد ةرتمااميرك نك ذ 6 ]ناكح كن ذو همس |

 لا ما ما هاا

 0 همسك 9 ديف هذ فز بشرف انال ةنايرلابببعب

 اتغن) ة عملك نانو (ىيرع وسوم ياو رمق ناقص

 راج ك1 ا م قلوس |

 2 زنا ورة زا .1 بل ةاز ا مق غم دارو عميماتض) © دلتا ٍْ
 لا _لكي 0001 1 م ال ناعم

 _ ايطتل) هبينك+ امرت هونت < طازج وجانب نزعاورغ

 فروت ذا ورذادارإ) خطشارح ةذلاضسا اكحاهوررز طورت ارثا وتم ناك
 هدد ها عني ةهايف1م دعمت هز توتو اعزب |

 32 :. اككشتق هكر جوس ادحاو معبال اني اع انزاؤم ناووشب مقاهي زتضا ٍ

 0 فام يلج ا

 ل ليما راع ناو لزم اه رولشحا هن
 ماجا مسا انزت يدم د :ةمماكا يضر مغ زنال ير ةزتشلا |

 دكا هائل هر! لعمو ةلتلول و ةاتنناق ل عراد دج د ا ٍ

 شا ناجل رامز ذنبك :1ج1ةل كمون اك ]وزيت

 لذعا عونه قاتم بليت ةقاجج عبو 3في زمدرتبق تلم ةلولعْويَو
 ارو ا ان؟ : آه داون 2 هز 122 كو هشكوش ترتص]و |

 هلعيلألا قلالرؤز اكن نر تل الق 1 هت مفرفأ ديك) ]وكشمرشفرا ةنعطاا

 دب وزع كر ار 0

 حيي بسس مسساء

 ناس و تا 2 اخ لس. لاس 0 َ يي
- 

 تيبس جس وع تييييببي

 د اي دوس ا هي م بس هاب لل ا
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 3 كمر اي ل5 :لَرشع 0 30 50 هيد ]رشات

 ربك راكو دبي يوتا ىلإ 0 : ياو 0

 01 000000 تا 1]1]ز]|]|]|]| | | ]1 1|1| 10 10 1 20000

 مز ا نادك 0



 موك هدلعرك 000

 ا 2 ايس [ةير ك5 ووو يمس

 دات هسناورت عت طقورز ذل: غدا دة وزب عوز عضل طا
 ا 0 نيهان نه 0 تونح |ردرش التف اولّدتف إَج يل 51

 لج | ليف تملا ةريشلا ]رة راقبوزةنثاو عزم 2 قربا ةكعلا
 زين 5 لاتتلا 5و اربما طلع ةفزملك قرشا يش .لرذمل] ٌنيَريفس وريم | 0 ا 7 0 اددز رقم هناوهإ فم يان ا
 نلت كلغ اٌزَخ؛ظنَكَوَرْعَي نير يلع ولون متو لرب

 ةفراث ال]رعا ك] رصاكب] ٌدَدَف هز ازرع ظ

 دو ةيباك الة لشععذ هزني ةاحرقورت

 ْ نا ادروذا للك مف امنثيم ترلا ميول درع احم ةلازل .لّرمبت)[كِ!َولفَو

 | ملح َعيَلْبَع ةريعي ركتزل زي 2+ ] امل كيكَرِفور طاره هذ !!ثيعوتم :ةرغم عازقا |
 لوتياكم كَم ]عن زي عيون احدت ورب . 1501 ةوخون ثتشلت]] اف قربت ]يم
 يوتا يروم الدنا وراح ازال جزاانم+

 !خابرتكزلا تاره اج ةك ]ولعت جز الغ هقحأل) عم كرملش !وبن
 ىذحئوتلا ل !1ة متزن لزرع ات ةءاتكاب لوقا عرازج اخ هع

 + ديان ده بج ةرتفوتَو هلع تبلغ ٍ

 :زلع اميرذرم عمو نيرم ةجد 16 00 !ةلوث اق تكسرت ثنشرت م اير: 1-7
 ركزي ربا هل خلد افرق موزي يزل بأز اكي نراهن اراولشو اهلي
 لانة ابغا: 1ر١ ريش قرر نإ ةارناؤاكش ا ع عم ا

 تاور فال ونجوريزع هلق انوربعلاوت ذا ذك اف وألا نغ
 كر مرتو اكهوخ زم بتم تع ارز ةئر

 م درتترب از ازد فوتع مُعِواَوْمَو د] اتِفناب هنا ةلدوتك لزم
 ا 0 ا مرت تاو ا

 1 د بم ارز عا دم اهو ع سن رز اج

- 



 ميو ةف_الا رلدارم ةليوتحل يو انو دي جاما اني بلكف اضم
 ةركبتتو ل10 ؟[كددِئَسَِو ةبصريرامع هزم ايف مهلاتف هدتع !ن] رغم !ةاَره

 مهفعالطك تْدِآْي) راق قرار! ا تفرو َقئررَماَبيخ) اك عيل ]يف زون

 200 قو نجم خراج شاعت زم !بعيزجا رقت ْ
 لَه مصاوشوالاوولإ اهوا كو روت اقم كرف مالك بلل فزنل

 | ماكسب اعد اماركاَةلين )ال اككبذ ملك ]ون 1ك دم د ِسعَو ينج عمرا سار

 ةفوج تيرس: ورجال نارا عت امي سا هموت اق عج نم نير
 ||( تناك لن ب6 ة]رتإقإَو درر رهن زق ةعاعأ كام لزق معتاد

 ةتواهرخب الث ةثس# لينو عقلا عر اند طع ةرتنا قوش ]ةدس ميلي هداكو ظ

 0 ا 00 م
0 9 

 0 أ

0 ْ 

0 0 0 
 5 ةليرع 57 3 ]الهديب عرضرفو

 !اةئضبا تع قل رع غل زجلا + ةئاربب
 تنيك 1 اكزنَو و نان وصار ْسْعَيْرَمْرَممَو

 مستمع اهرطفلا ؛اريكزيذب جاهل ةزيمنروةزمتارت

 ملا هاجعألا ةقاوبنزوا رغم رص ف دلجخ لا جنم كيل

 دة 30305 8 0



/ 

١ 
 ا
 ا

 3 ا 0 اع تاير

 اشر 1
 ِْ اذ 1للزرتزلا طع غب تورعمرمرعل) ةرمرمو املؤف

 طب اب عج 2 ا دامو 06 0و رولا منوة
 ابوتشم و در اغبتعمرثنك ]) عرظير اتيروسرجت امو ج جارسلار اد دباْزَع
 |( "ةاَسْوْسَوساَوَجِلعَم هور ايؤردال) ةمرم رم بحط ضي ارثسر اج ذكور مار لع) | ْ نيرتلا عمو ةل ات رد بام ارع رع ةياسيتا) هل هارت لل +ةميشتد لزم
 لع عم روصو ةئر طجزشم ةلعاج هع وش ا ازعاومز ©ب هيلع اغتال
 ٍ زا لهل نم نيس ال علت 3100 زور لور اعلم نول 1
 / نيرازجالا يدع عذب اوف ؟باعرتزت هاب ةيرومو غيط *بقلزازبل امج |

 ظ زوين خرز ور لاما: كلامها هاج اب كروم | قشرر] هيج هنت م ءَقنْوم] 3. رتدالو عش د لور سرا اك |كرس كانو كلامو
 ظ 0 أتي مغ ةمهالزكز كفانا هذ
 تلف ائاهؤ!الغيؤ] اس صوار 1كاو ةزب ماحد فراغ خرب]ر 15151 تيسر
 نتبع الوز ]فراس عطر اج انت وزعت ]عش طباتبزت

 ليفت سر اكو اموره سراب 1غ ذل يق دردع )يلملم خو
 لرش) تيد لورسر | غبلا بعاد ]ند ةاريرجرت لال درج م ضقرش هام لاي

 ةروناو عناب ةساركن ور انعزوف] تب ال وسر اًيرامت بحال لرش 1و غب ||

 ظ

 ظ
 ظ

 | َس :.ةليد مج )َو]ةز2)©وكربوزتت طل 125ايزب ةييسوركلا و مدناب
 0 يال
 ْ ررتمت هم. اًريش اب سينك 515 اورورقل )2 دال ارشمإ زم طيز نع يامل مدلّو كرفت

 310 هزي ضاو نيالا هع زرت هضاعو نا هيرو خا

 | 0 ادسن) لزْفَو (رعل) ناس
 راجل كرا 1و كبح مي كالا
 نيسار لوف لوفر ْوْصَم ةاردارشت وْ ىاكيرن1 مرد : مل ف ع هوك ]ريجنب عرش مَ
 ليجاوغوفكاسش +601 زم اذا ةنكلشق انشر هيا

 ابنراغ



 || ب محل اكرسرَم اطر ]ونوم '

 | باشا !نيشاينكَعَو اك ثيع :-. عوفر نكذهإ للك |

 ُي 237

 !ارعورَك انة اعنذو اشي دب لذاك تلون 5 7 : قذركتز خو

 | مست اعاخو در ب بك 1 ةمْس وأشد 1 ا ا

 ا و ةدك]طسف |

 أ
! 
 ا

 ٍ 0 + يارب

 ! هدداَوره اجت اًعنِطلكو هش
 لثخا يدع

 اي ب
 1 اسّوعل من اك ةكض م قار رم 31 عوتلت0 او أش هلٌوفَو عل

 كار اهردآ عبو رسايورمار +11 605آم كر شرما ]اش ةلزثع زري

 ا اتابع سانا 0 ورم م

 0 عد قلقا ةقرمع) ووجهك ن نمل |
 )أ ٍررشْشج ]رئالَو كرعذل ]رجارْشل ديد 4 اللا

 إ
ايا انو ء يب لو تريلا كتيب

 ا دال ك

 1 را هزي 2 غامق مم ١ هم امو

 ا عام ماب طيات او نونيفت جالو ديحرث 111 ]وعد
 ا عجاطالا 6 اير 12و ركاب انوش لوا ةررورعَ

 ا
0 

 2 ا

 || هصاهل زج ماعرت) رموش ةرعاونا] ]و 1َِركَو دا حوش او

رمان نر فارق كا او ات هلأ وز* كل قة ]راق
 

 ارش .لرحا 5: 1634 دوافع انتجت مَ دم اين ريع ١ اكو همعبتب ذا

 | مت در ودا ةاحارعن رن عفا زل 2

 ليمافإز اننا غبْسِمَر اكن ثداد ددْوَدَو دم ايي رشا بكر 11 تع دل امك



 |دولص عنو ذرج عتاشارق مج ناغ عمت ةاخوف دو يضهر اكادنأل عوع ١ اهل
 سعإجائك]و عوض ) انَزِْمَي كن! ذرعل نق وع و ارخهل هداك هةر تحل 1

 بد عشنا هك ادم عرضت حلا همجي رش ارث «رتيشفرثركوت# ٍ

 | شاوزنل اكيرق ثذاك'ءّج ل5 ١1 تحزعر 15و رع رشم رزه !ورتجذارم عتب

 | مؤه ايران اكو وز اهنزادن عونزورت ةبلغترترجغرث ماغتهؤعرتا |
 [(ريرشو رمد غيزافقد ]وذا اهل اذ عوجزبرت حاتروت رين يثرب ذك ةلرثأ |

 1 1 وص ب

0 
 0ع هاير ات انهذا تيرغش اوم رع د

 :رر اكو مكرع اتههوترن )0 !عرخغب خل اغا [ُي ْتْذَعَقاَّبِرِتفَوِم
 ١ داش الياف يروا هاهي وا نر ْ

  1 1ىسم َءاَمْرعَ ازباوفهر ]رز هدلاو ]فو انزل اممم |

 ٍ رول ها 0 ع ع
 تسب ةديباام دودلولاذ ملكت وشد 4 1113151 مي ردح مهشزشلا

 هن ون + امررشف هيت مو اكو ف اَلَخْد ا ارث رق +:لرل قبو ون تنبع

 | ة|هتجارطمف خاررغ افنم (تيد ]ع2 مرلا ل هش مرج ه3 ةلمخلا ةرخإو مهداه
 يتلا اقالاعد|راوزشري الاخ ةلضغلد]و ةلرزل احا 0

 ! ,جلرفُت ِهِيِعَذ افعل ]و وع ةلوت
 لامشْلا عزل وي وهال! رع 1 ع1 يف
 ىيئالز مزمار ةر ةروكزفل هدأ م ملشوزلا رش اال

 ب[ رمل! هيب اولعفت 1ع 7 سبام يلم شب كلَ كزخ1و رم | ا
 شل ولع ع وايلر رينبو اكشررم روس ]وئانَيَر لس م |

 3 :للاذ )ارث اف ةيلفلونب 6ي)ه]ةراثل5 ||
 0 م سيم :لودط عاكررتم ي)5لور الق نمل لوم و
 هدا هذش1م شاروخ رنع تكرتَع ءردلوت ميدل) هب املس اا ارئزتو اردحزفلو



 درع ةعن.1) طلع ] يسبعلا برز نش رشف 51 يسع !1] وش ولاَ -
 3 0 1 ظ

 نيج ارش جال اجب عرخزيرت .ليرن ةبلغفرتربرث مز تب مورتيم الغ ميغ نمل جررم
 ءاباشنإمقكج اهرشتتاورئطت ا هرع موفد | انريرعرتفورتفموشوو هققرتزم
 || اكيذإو اننهح طانطان 3 هرهد] 8 جفت 6و زئؤفا ةراكلإق دج 2 متح] مَ

 فرقاك رزاق ذل نؤمن 6: اناني قال ظ
 امج اهيا 1!ر اكهقرتيفنا ذك ]غيرو كمر درك ]ةعِقرتشير ا ) دو كو ]م د

 برت اتاك يمرر ترهقيرتتا# ارثاؤ لبا ةثاماكت ديم هلا فرش
 لبا ]وعدت 0 ا وسرتعلا 65ج َْيكَعي اكيد ثييزن 0
 0 لوهربر اوف لق من ترتر كلاما جادت

 دورا مهخو عدم هيحاوزبا تع 4 >امشملا| ثيل ذ 2 م مهلا اغير

 ا قه اورخ الاانا دلك ةيبق ترف لوران ادن

 | روب تلعن انزيم ؤيَراكورمح] هنيه دو راشف عرضنا ايتلل1و تارشب
 ظ "حلك رف اليعرشفر:ركشرنر اهلك عرب ثيررث فيغو رث راي درك :ةرازص رع
 سر رؤبرت ةهبزجر اكد عزم مركا غيبزرترشج )ه1 0] ةهرك] هج رزب تبل

 ردع مس دس مجالا كو :1916ل)5ري هم
 زل راناو ةرلغ ةئ)» ةياغب ارتتضق ةفان ةثاوراكرتا اولعجؤ | خلا]غ ةييزغرسارورس اء ةرشنرتارمررورت ةميزغلا
 0 ]غم 2 دِمئْرْحَوْجارْرِبرَت خلل سر اتمنا
 عيا اا ام عواد + ةاكرا نم مالو لري رما اهيدرتت ميلر طوير 2

 ١ ب 12 ارش عرتت1ل1زّرب اضمن ]مج |

 1 ما الامل الشمل كاما ١ درت هز ل با!َوْرْعَت ارثوز
 ظ لكمال اك هل اجار انم 9 لأ عرش ةَرْربدْمولاْْ 1
 فز وْنَح ير اطل ضي دانة ةفنارسا + ةرلكأ لك

 المني ةداد[و 61! ؟بدبرأا بيوتي فرش 1 تاءازم 1 يلع

 دل ةريهئر يرتكز جرشجف |
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 واما الم هتَوْطاَو رز لسمق كفا اكد ١

 رداوج تب اعَرر لاذَرَو ريب عفيؤلعا]و اورق“
 ب اهتم تفرج ةزر رست فز ةيززعرت كدذك هدب تقدرزيرن ةيؤزط و !مخ

 رلخيربثذ 6ةجرز مهجور بد هتكمم انف نواةنوزنف تضخُو كلتا هرئل |
 ١ بنر زا طونعزو ةزيشش ةذاف كله كلك ةيوارتجوراشلا 13417 ةيئزخا |

 ' عاودت ةدد ةزخارش ةويرْراريسف ملل + اتيت عزل خوسنعلا ارت 1

 حوزازم طلاعز اكو داب ترعب ععؤم الزان عئزرثرشت اح غّيينرت ةئامإا ١
 ةيزيم ةنالاخبو ةعتماو لا عن لا غي تما ةورخ )| َةِحَو ةمئزْماَقْغا 1

 دجررزوبزب اذازثاكل مرثم ملك اشر اجوبشم# اًهسؤرشتج تؤ جزل ثراثو

 ا 0 طرز تناك ةمزم زاك ]عم دو ةضرربعتا وس

 قرتنم ] زعت طل ذ دز هلجفرت لاس عجزرب نار اكقوربرثُةميرح |
 ىسبدل ا :ارش : طوس

 طز فرررأ عون ةزيفغ يدون ]زوق يع ذم ا
 ِْ عطس الح 4 امعْبلَو لم كفر م انهت |

 ْقمِلَم لام اكثاكايلت : اتراك ادع اوذز اول افق عك دررخ ةيزجرتب تنْلُع ا

 6 النانو ملا هاكزرت يد َراَنو ةوربر اح : دع ةييزا ةيثزخ |

 ْ دغر اج كنز يول ]وفك مرر ٌةيرلا هلق دنت )ورم
 0 :اددع خو لير هلت كلارا ادلع راش + 0
 | م :د ميثاق 1 0

 ا قوثيعوبا معز اهو عقلا +اهج]يف كلوب دو ن]يضق ]ورح .ة ةليجر اذا ال
 يا واسأل جنتل شعل هنا 0 1!لرّرم ةركعا

 2 يس م عم -- بج دمع

 ىلوست ةئاعا ل512ز1 اميز :اتعز اَجآَعْؤُر ثقفم ًايشزفت هج 0

 مابا عمرو امون كر امعورسر !وجئارثش ! د 0 لرش كة : ُُ
 15 س1 لكال ةاجزت ان عبد لكل امل 7 -تقليشوا| 3

 ٌعرْخاصَو اَمَحَو هةرثاو ا عييزفتا م مهيار بكرا يملك 1

 عبرا اهيضع عود + رام زؤر شكو ا اكررب ير زهرا 3
 دبس 1

 ساو 221-111 ا طخ ٌُ يّلي/7در_”للا-15393ة2ةلللح +



 1 ا
 3 ص م مه ب 0 إي سس 77 77ٍت77937707060670_7 سس 2

 رو ةراؤول اكو مشق عم طش ار | متو اخا اق هند ظ

 7 خس ان 1ك 18 + انَزَوَع ةضئا د دنت اد

 اهلك رجب اتَياَنإوْسَحَو | !فرئروا لووول
 كدليل نرركش او مل اخ م اما تفلت 11 د أكو 15 اهتمع دو
 اكزي) عضؤنإ كزبره اولتخإو بفؤوتا ”روضاز شام ليرد غير | و ب ةمئزخر اج ذهول و زف رسبع قر !يبذ ير ل
 ا 0 ا عرب لل اهيدبم ثرتفكو ةعئؤل ديم
 أ ىلشإَو ةلْيِعَراَد اًعاَحم و ٠ ىِبكتء اوع ابة لشعر 11ج ع + آتلو] تلا

 ظ عفاف ٠ ل 0

 ٍ ظ ميناج نر ورج فمنك قرشا ظ

 فكرت اووي يفرم ابرك !ةطبسا 15 ]مجد ]رد اك عب 0-1 ةاوض م هرغتاب

 موفيز اوما ماا هيو يزال اما ترأكو و ق0 قطو شاق ظ
 || لفرق وراعي زب ةحافرسبع عيونا ثكيرور طين ذرزرغرأ ةبلغن هب ظ ارق ينم اور اهات مف اوزفكيوبتر اكر
 وح ف عكااساا آت دا زاكور طظا كاَكَتو

 اوشا هتداورر اير يع تي 9 يوزر ظ
 7 ان زم ]ذاَجَرَحْرمَو للا تركن رايب خلع كت
 000 5 ما
 ا ا ل

 ذي ةفوم يزيح هلع وذو كمر اب تيدا هبهذاَو للاذ تورم 0 هيل :ْمهةيرت هيت || ممنعذتتغ 0 ا ا ع سما ظ
 يم 0 ثا ومي زور ابما يع معَ 1 6 ها

 و جو زر ملا ومع
 توتا ل 0 ؟ضرع مبصنبم اق دلع | |

 اس هي ل25222لسا 2522525250 رب جس حسد

 م 8 0 ١ تانث )بارز

 5 عد



 رثيورثرزم ديبنجزت ال اَو ةوركد 1)© 0! ميز اركو ٌميملع ]3 الخ نزئعآب رت1ني )عب ل ]ب] لن ميزم وتصرخ ازد اذكركم ذةرثوتح 0١
 ليف نع هس هت آد ةارتع ابرتانت 000

 مهبول ب ارح ورا عج بناع | قااوغتإ ]رو اكن دارنا مهي ردم قو التو
 خرم »و وخر مد ملت .1ءاجعنا خم والا متتشم هذ وا هوز شب ظ 0 .رارجع كاب يوزن نر انج هقزضضترلاور جربو هيي غتاتو
 وج وح زر اوين اجره ارش از رخال ادق ا وشارع عهز أ وخز يوب وش رشف ةرتاقرقيزأ | ةيانهر عز ع لشرب عه دوو 3ع لونج عسرم ما وسرد ذقت نشر اكو ارنا

 ]تلا زطخد ارق يلع خندا ةوشيقر 0-1 ظ
 ميك او هيي 2
 بيزو نما +قلجساب جيل ريل ةيثيعل] نقب كب يسم بام آورنمف ىفورنح هذ 2

 فرت سا ؟ءاذزرو امرشا ةلامَورْرِك نو ةيئزخ
 >1 اج امر |ًمرَمْيَزاعِق اَرِئا اَبوِعِبُر عك 0 ظ ةِيْتَرَحَ] 56 دريل وق وا :ازَم عرعت ةمانإو هب ودع | كهل قلو هب نق لون ونت طنلرب شالكم 1س اه كي)ةمؤزم أ 0 ص ازوناكون 0 اهذ نق داو ,1لينر لؤفلا [لافو المح مين اه يي عزيزل اعنا 00 ير وشفت مول لانش زتشانزمج] انقر تثار | 7 0 هدي اش ل نرد ادرثو وام راش مي

 22 32: و عل باول ةيدزح قرح ايلا زردحأ فص وز ةحتش اقرت لم دز خونلا لنوم مهرو لشابة وز نزل ودق يلف ين ظ

 مدرس م ايس معو كد 1مم فعن

 اظل



 ايا عراك زادت ىيباا كات هالتك الوب
 ميشو طتزتئفيئاووغت رز ل وتمت !زكدنو
 1 < يكد ب 1

 القوز شم ازك اوهكؤور ايمن يوي دعا ارب ةمئزدع ]ولدمَو لا ع1س1+
 ناك د امن قرابناو 0152و وخشا + ةولكمو هذ اسدارعكنو هدد

 7 هورس ]2 قزح سرب
 ره اك فل ةاعزا دفق معتشا 3 أقمت 1: ال35 و

 ارش طعنعرفض انآ تو. عي كرم متت اووت م
 ٍ: طع ةعاّوروم انزع طيش َِسدَحسراَوِماَْيَع !ولكجتر اق

 رم كسا ةقئزخأ ناعم تكا! ايزل خ تعالت
 يلع د اطرذا نلاؤشورفجرت ةنئيغ ونث1 ]غزو ةيئزخرت

 ا نازي 0 يطول 3

1 

 0 ا

 زو درس زئاو اوم انك رثنآ] انيرزيش زفر 1 يش 71
 | د لد1ذرك درزيشسو ةلاكجتاو لرب هيدر و 3 اًلقووَد درع

 1 ادن اموت 1 ملكه مد عميل مارا
 2 ماو 1 1 نا 1و
 َ را واس ربع تت مادت 04 3 زك ون ادم يرزق وركن

  هليسرت مرسؤ ةبراغ ارجو ٌوكْرم كرغغ] هس ملل 1ر13 1 ةمسوبعز ارسعا
 ظ 20 ا ا

 0 نعل ةلْررَح تقلا تثرن اد قرصفاج
 ب قاس ميزا اعدعؤ م طلع
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 ةهه هك
 و ا وع اوم سومر عسل

 2 10 ف 0 ْ ا و تي معد وعاو م ىو هع 5 و
 ا 6 57 ام :ءاور 11و ل1 ُكَبقرع
 جاهم وةك َرَْتِم َجاَمْمِاَودَك اين اَدْصاَه]

 ]يسارا اونو جنك عي رفضا د يعملان ديرو هدب سا هج َّ جنو مداصت]عاتخكو |
 د وار نإ ةنداوزمو اه :لؤصعا امو 2ق1)3 در

 ينفك ٌةيراكك ْتَعْخَو 0 6-2 يضر
 ا_جوُئفلاَو نر ايو يقر الرج

 يهب لزم هن 1َوغ -م اَوَعبِحأ هج ارارين غرذت)
 ا قعرؤخلاو زفر ذو يهارتت ةعرذل ةردرع ا طلتو هيلع | ةذوتلربرع ع ني دانلا رار«. نفت هلع ف لل

 احر زيف 13 هاركدا+ ميلْوفَو اساَْوا عين ارا اعمر 0 0

 كازو يس ؟اقربارو ةرغقورم قر يروزرغموش وربح مزج لزم وح
 قديس اشدإ:ةراقتتكارذو ان « كو ةز هدرا مدع دير

 1 ةواحب مي 00 + مشير وتعز اريوثا عرب 1 ْ
 تاكو وكب بنص زجل دونم بيج اندقو بدونك اوفو ا
 يلو 010 جاسم |
 م 00 0 0 ]آُديِمَعَو اَّمَبَحَو اخ اب طر شرملا تحْرفَو |
 1 هودوعع ايار روت 00

 لري 0] ةرعَوُشم

 زرع ديل

 ] دب! ةر هداك (ةيووهش] و دح
 ظ يزف 1و زم تعزية اج زج 'مد] دحام 1سم |راو آتمن] كَل |

 ابآ بل
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 2 ءازذ (يد صلو 5 غالأ| اك ا جهل بحال :
 لعام ةرِماَوَعَو حرت 0 ]ريف او لك هد جر سزمرع) اه و١
 نإ رمح 1 9 منع ةيراعاتعر :ةنواززع ةبلذرزي2+ ايا
 لدعم ةفلوعور ىرزوتل من لم تزةو شن هرشنت ارياومهتدإ و نو دبإكو
 ممم عالي تؤ هور تب غزل لوبالز: غزا ةؤرنين ةقيو خه يلل زاك

 ا

 ضف ايزد +: + ينام 0
 هل 33 1 0 2-5

 2 ليقف خرا 0-0 !انل ا 3 0 000
 بيار لن ]رجقب و دعو قر 35 لاكي وكقامإ مَ
 اطنآلززو ةّيان) اًمرف ]روف آف ايم 61:11 1و ةَمِمْحَو خزَعَت هند ظ 0 ]2 هرثمم تل1و اممكو كر 1 م م را ا عرفت باق مرورج عاوانها تك انآ نزجكونو علا طنا

- 
 يلا ل ريح 1 ةليقكمذ غانا مدعم هع ارقي

 اطدرخ] ذوو خذو
 ونهر زجاج هم اان
 1 .قعيو م ةبنو 1مم هيرِسرمَلا ِفْردَو
 لربح قووتففل انني 00

 ناو 1و 0 17 نطْدَس لَ زد لو عاج
 نا زر ادق بدكم مووت زر
 الخ :ةريبادست] تف مواسي او انيق لاول
 ا ا ةلَرِه لَم ادع و

 0 120 1 ل ساس 15
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 ا !َوِت1ْعُعَي اوياخةيراات «هماعقلر .نرم عزتَو ةهاجه ار انرو ثلخاا |

 تش ا نبش د 1 خم فذ زن انوورق ظ
 ١ لو جات ار اكرم مت لَو هرب ةكانعل] ةةرسشتفضاو

 اةناريرثانثل 3و ابنه الغر تعا! اوبك زا نيرو امر 23

 ' سيفو[ ؤغب ٌمِعتِنيْرَك تليدا ةتايازكلابا] آئرفود 0 ءدامرم

 ايزفرتاَلَواَكْو ام امتع هناي 1131 م ارو امير )جامل ذاع اسلم ا
 لكؤنع اكيوزتدو هراكي ذه 12 علا 2درغقز ذوو اليل هزبخت وك ااا ١

 اوشا 1 اهنيزجفم ةوواهكذن از: اعيش رز رخاز كوب وح اف اخ
 1 الوسرعَو] ]ف .وهارم شل روؤمعم . ب مدرب ان1تلانُق اةتنكرستف؛ ]شرف ١

 ا غدا هثرمصف امج ةزئن إش اب ايدج بج رت 45 اه تنزف تيت |

 ا الا بهنززب ,ةاؤفرم ليل تح ءاقو - اذذ م ةبيزتلب نات لوا

 ْ بارك 5 خيم ل يرجلا هبوزم ؟ تليق لاخأ|
 بِئْح ه اتاك ] تعقل" اعركيرطس ازور ثْوْتَعَؤ ١
 ورا روز ث 3 تنجب ار اساَسديرع ! ان راتتابج
 زاقيرشلساثل] يرو اه اجِج خش اكمال )و ظ
 يزال طولا جلع ن0 ةيحلااهفاع جاوب ادت ا

 ,تجابم اران) الدراق اووتْسا اًةاريشَقز 1م اهلا ظ
 1و ا دوج اهب انجب ]يع كمر ل5 ائن] جحا ءارثازج لغو

 ١ مق ةازبؤمو ناكل بيجو 8 هيمو اعرف فاول

 | يرعب لزوم ةيازكو ةجب از انز نر اكرووهتلا رن بحاجه زك
 | راها لزج حانعئلز ةتايزدارزت 5 مدلنكدا +. نييقيرب اك بعت ور ةيبعطأ
 ْ 2 لانورات" لوا عن اكر شتت ار 1ة]رتسج د عدا

| 
ٌ 

ٍْ 

 مع اع

 ايوان ءاَز املا اعيزرطت ةكذرو 1 يغبصؤ لرضخ فيم رنه |زثمأ
 :اشسربذل جز درر عرش 2. لزك 62م نجم د محابش +11 ةرث ب

 ا جام اد 3

 ناز

 ىيبل

 لمالباقيدسارا
 ل سلاسل اا ساس



 1 وثشت!هضَو .ةغب اذ اسف

 هعاتتم) ةيعايزجا زان عاد افون منشن قري اضن 1ًٌرِفوْل طناؤُدَت

 انيشت +019 يركز - :.عطصاو مرام عياك)
 , (نيلتزداررأت آك منشن 17 + آتيروذ) الض ةرشوجأ ب

 َتااْغل ١ * |1ز أذ كيرززب ٌثيميو ةموزغم عرتا :: هدوم د ميريات هموم تغللا

 ْ هدد هكا نفد تروخاتس اجا ذو زاب اتدوثع 2و1 ايلع ٍ

 فا ]اف نحن وز هاو امتد رة يرطسم) ومنا عربا جاشم عاشو يعارلا +

 تر عرتاَوث لاني «لوعن]ْءْظ دعست ' را زهر كيكو 3-37
 ريمخلا اها لو عئاذلا عمة ةزمزع :3 لف ٍهرْدْزوُم !ةلفنزعرلا

 عال يركب غربا ةغل ومو ومو ةبر عموم 115+ ذيك مزال دع
 ا نشيتع) دس ا 1 يا

 ليغ ذاب
 عزز نع]

 وبقت رج 2 5
 2 عينيعرتتل اءأنم ل ل ا
 قع رنين لا اخ بنزل ؤ 33و بارع
 رزر كك ِهرَع «ةثير ع ريغ )ٍةرسْلَو 61 ارح جا ب تريب اا ةئمث اكول

 لئماوب و ةزدرن'هتبشوو عئكبارو عرس 1 ةلوجملا
 : اشرف هدمت !ةمروتش) تل ازد عمتلا) الف 2,

 عنود مسا عانت ]رييكْرَغ ا عاضإو لنا درك إَريَ ارت

 اواو كبنار ةيخذون اال خود اتم غد اع ارسم 9!تيااكو ةلوض
 قسجا دب لو فروزعم |وريشض از شيتا وشفت ا رعتوت] لاَقَو كان 1َووْرَعْلا
 ظ ول فتش لاب ذلكَ هاما اق ايو مسن طير ابتجنرت )وروح )
 وقرا دا ف قا اانا كو اولا 0 طز
 تدوزاجمو بايت 3 مةوش وسو ايد اوعَو انج ام

 تيس تسلا 1 الاي هع
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 لانكا هع هذ دلو زري ان رلر شق للقمة 216 ]راجع تلو
 او ثا ةيتا ار ير اوثل لرواد اوشن
 دررِخاَونَر انه لرلتذب رعود زم (علالغ اذ اك غاعرب )1و اوُرَسْفاَو |

 فر ابنائك متناَودلٌّوف ل

 ا همز يلع الكل رنة ولت5 اور ع يا
 ىهزاعذا قه مدون ب غرب ان هدم (يقدطتل )رو ن) 00 عا
 باول يرن ةوراوزع يات واي ي هزل !كّرسرَ
 اهلك راو كن طربوش يلم هونمعم ددوك) ب عضبلاو لوف يش وتشعر
 اكد يكن اززخ ة15بررك ارو غ ادن دنار درا درة +
 لوخ ]بيبو تمم تدمج اتهنج» عير هاج كتب و ليرَع ياك رركيو قف

 رعو ن ابتغا ورورعلا لن لزمن ارو ةرثمفملا املج! ةيضتم هر ريحا ْ
 لشبلا ل غروزمب اورام ) موعتر اعلج تالزعت# العواذل ةعمررتترا |

 ميد 0 55 الخ ةورصم 1151م1 ْ
 اهةضاباو ! مرش وزن عم + تكمل

 1 ءلخا كو ع ماتم. جمب رن 0

 ٍ 4ك رت ا رتل اشد در از يلعن ل رعت 1و

 ةنف ابتاواتم عولرفاو ةكرتبتم )كمي قزشرو مدخل + راج ةئزرإ ا[! اتي مزم ْ
 للكل عت هلو + هيزيف اق ميكن ماي ةرثطو خيباتم اسي ميك 1 و ةيفل
 ١ صولا ثلا 5 ءانل)تمررفُو ع اعدل 13 هيك انوش ر كر 15 تيم اوبك

 0 اهن1 تزل دوم دخن 1ك هل وذ فلرلو كاست ا

 | ا
 0 0 3 ب 5

 يود و امأ لالش 5207

 ا هن 5 ظ

 هو انس ١



 ا 2

 0 نازك دندن رف ةلئكم الو بلك: زيا زك لةوجل) وانا

 ْ || ارزع جريوملا ديبكت اكو ةقرب عر اش) مالت بدرع 1©رثم نيك انو |

 ىيشرنال1م34-1!لؤف (كل1ذ جلبه اع اهريحخ ارو ميكوشق خيل اب
 حيض هيرب اَرَسَعات عمرو ىوجا دز وزن ازولت تن
 دق 0 تبون ا ززت خاترلا كلم

ْ 
| 

 مسي اوه ت1 هقرل 1 تْلْعإمَو قجرا يربي دمت مم و مد ٍ

 ميباّرع وون كاهل 1 دبع ليو ورم |+اهل
 0 لا ىَتَوْلارع هتسرن رين لتريكت هلم ٍْ

 لثم» نيولَسال اع ةي مرتك بورمادلا ماكو مس ايازتو 1

 / ردم ةهرتو هدنارجكدلا لاجل اسيا :زخرابتوععت عرلارب ةقرلز

 | ضر باهل زقرت واخت ايروَز 'هنارباكدإ سانا معجب رش ]

 8 0 دن ةزرلات ل :درر زق تبرز رثوز انززن ةثعالتد)

 ا خد 1م ريورب اسير ازع هلعئ] ذل طبيؤي اخذ )رشا خيلزاف

 ا 2 ءطوولع هنو فجخت ريل عربا كانت تاو قالو
 5 .مباسغلاَو طم ]تي | ورفتم م زب مس مو 5 انا ظ

 معو عل كنف هقيس لن اونو

 ا 0 0 0

 1 !| مشا مهد امك ةوزبكيو ذوو ةوزاعو اهنجتضالاقر 1ك زخم اع ا

 ١١ غضب انهحاك اعزبكي لبتنو ةلبلتتو ةريمو ةغيشتر واع موويلَع
 || برا تلاوه ولأ ةكراتت !ةعمس كلوز اذ ملثم هئيبت ان ةكوالأ
 ً اقنع هئن]ولضَْنَل) 51ه ليزبكنو تلعن او 1رمخو ةلمصن كشك المرخ

 اكلك اَف هلْسَرو دي اهنا رع ة ارق مرر كطعباو نع اكو 15غ ]اهي الهم 1
 ظ ًالذاويكشد ]ليمتد هل عت 0 ةفرتشلا

 هان رات 0 9 00 1ذ5)3 ُءّنِها

 نك 3 ره 1 2 5

 7 | نواس خب اان انايئاير ان نر

2 

 كَ مانقلل * عز

0 



 يعش وضم ايعرثور روز هلو قش هو بكيزل) يزد ةوشور مالا
 هل 5 001 0 مركْذ 7و قلل ]لرَس

 ٌتَعَمِحْاَم عج قال لن ص11 )وحج او وت الج دولز )عت ظ
 تبن از ىرّرع انزل ةهب 6م لت ةيلكل ةجزماق
 جرح تلد اش م1 ) 5 ذ ادي اميره انيمولخ مل

 100 ا لا : نيدو :ةلَخاَوري اسلم كتلقمو |
 | ديال اَيعوزع تبرز اكّيزحَمَماح داعب طيداتي هرفثم علو طين
 | ليم 1ْغيدَتَسَو نوب ان ةللزاناو متم اسم 115 |وريكرشم ثمر بعقب
 || قارإ'اورعمن) كب 6| ر جاد 51:31 515ر1: فرو ام
 ميك هذ 00 زري فر تاوزان

 يعاين يزل الوز هب ثا هيرب كوكاتو أ

 : 0 !ازساتفعو هركشم )زج يطال ةدركد] عشب |

 ْ طبخإل]ةْرَس تفاح لومار 11َلْولَو انه !ةشننو |
 ظ ا ل ركوة

 د هشزب نوره اعزذو همئام ة لسنا ِهْئَلَع َمد]ة ثق تقلع
 :4 انك ا جانت دلك ذو هرثبث ! عقر ثقل ]مغ ا يايبب اوشا

 لك هلوشر وز وزع هقدر اند تاما زيا 6 نأ دك ةرتأن و ٍ

 فن اك]يربار) هنغ ةكد) وضرب ايعرر رع يح لا
 ٍ ام ابدل طرؤو ٌمددَسي) هيلع بع 1َرمْش و املل عن ةدن)5 ادا ردح

 ْ كْطَو + تنرت اذ ذكؤ ! دل ] هْيلَعَمد) لج دك 0 2

 لاو ازرع ةنل وررو لاأشا يدع|بم اكون هلا تل ةنكرت مر

 4انفاءريعتان] ا مك و هيلع دن لس عارم

 ! شرما 00 يرض ندور اوزنت) ةلرلوري ّْ
 ل ؟ةةقزتلا 0 عرس حط: شار دل قروي 1 ا

 ظ ا ا ذيل رص ءلوْسَوو لعن هد مقا
 وسو .
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 زال زا لَ ةئاهر 6 0 !ةزغلل ةلالرب :ارثو طكن ) مج |

 سم مف بخ اس ةربطو ع الاكرم م د رلذت كرب ظ
 من عا ذَشلزَواَنَيْص] اعز ا ذو ةيج زال ل 0 :كد1ذ |

 2 ثو

 دارك ل ردع 1 هلو زكر يسد 0 فسر

 ىمع د ملَسْ] ]ذو تنشق 15 ةرزولس 3 رويت عش انيجو اك هذاك زم !لزع ن1

 ]فور ملل كين اكول يك ورَف اسركْتَكَم ارم السرو ءازلاب فلو رمَواَسْيَيَب |

 ا ماير نات اول دبدرم]ذلكشنا ؟رزووزاذ لوهان! تاز | 1!

 اناداشإ ]قدام قطا ثهاَتوْسان ام! زم «!يزاق ايلهتشم 1 5

 5 رثزرتررعلؤن ل1 لذ 1]كرساشن]َو زفر وبلا ركش مش ل اقدم

 تنل ا كينغ ةلءاع ائررك « قرأ 3اًمضَرك تضم ٠
 زهقت ورثذ اكرداوز نورتوا ةيمز اهل عش لك انزغنا فررطد

 شعور ابضش] شمر 0 دو لعق ر جاكم ااتيتزف عرج
 0 !ةةعز مناد رخو 1م ل 1 ا ذر رك وره

 2 قلل 3 اول ا و 0 0 2
 درت ل يزخر محا هاون رثشب + ووك دش مقل زق تالا |

 ل. هزتفلا هز تا ةراكوو املس هنزل ال1 هيالرح عييت نزجناو اديثر ظ

 ةمائاَردِعلَم 1 يو ع روب متقن ردد ذ

 عربا ةلرتتو رشا ]ذم ادد نرست] ونال ذل 0
 9 مح ع نا

 1و
 ترطءزممافبإ زفر 0 ةملو ايت 1

 ١ | انش دمر هجاقم اذ عزخ)1ة]َةباتو اندم عراف 0 اقتل

 ا

 ا
1 

 أ

 ظ
 لاا ناتو ةدئشإل 00 يا ماتم

 4 در ثمنا ةيعم ذاق اجامل ف فود كو ا

 ْ 2 كرش وف وتم .ةئدلث ةيؤزاعر ل ررورمل 00 ا
 || «طنذلغذ اند كتر ان لت ٌتْقَصَو دو اع زعيم 17 1ك)5] 01 رش |

 ظ بيل تيزورت لةسةر او كرجرأف 5
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 مازغكوزمت هلا اَسَمَيدَيل الر! هزم وفك شم لات ارم روشم# ]و
 كيش كد) 5 وزمن عيت فول يقلك وزر 31 ,
 ةيشل]:2ا رئازذو : "ةعلسو عرب ]10 ]ةزملا ٌطراَم 5 هلودرتع#

 ع 11 اراك ملؤفرم ايا عدو انحش 6انل] رشد ِعْبِلَكيَو كدِلَعَر !ة!اراتخاو
1 

. 

 ظ 0 اند كئديْساَو كرر ةغا اذلقَو ل1 خي
 ؟لرجامرمد م 1 ين شق لكلاب ادرئ ارسم ندمان

 | لعربرتس)ج هله ةوعز ةكماعؤازت اقتل ايف مع ذؤ هنوف مرسل"

 ظ تاكل ياش ضر ازياولع !هروزاق ينكر اوين او عل كرفت زا 1

 0 تداء!ئنل زل ةقدزا] عملا رتقو ملتح: 21سم

 د ارنعم م11 اتي سرع وكن قووش دار : ٠

 0 اها ايون اورمحف هك واذتشالاريانم

ٍ 5 0 

 0-0-0 35 اووي م 1

 نر ااورترا ا حج هاوار ارا

 ظ قرخو نَسِلَج امل ِئاَدْلَجَو وعزم داش
 لانا كو مب يحل ةهَزَحوحَر اعلا مل بواق غربال ةيزخ ارغب

 ةالثغا ءاثنابو دله هارثعلا ؤير !كر شر زو ءرث مغرت مدرأ طلترث ةيئذا
 ذو ةرئشرازاسع اجيال بتول رف ماركت 3
 ير هنرج رزاق رك رمو) ناهز كين هاا

 ول طيازي ةهزَعَ 1 ار ةئ اب وَوَو | عج زبتشلارب مترمرزذ د :

 سمسم

 | قا لما ميش ااو ةياكتزيرش نائاخن مرش اانا

 تزول
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 هع طول عرق ديزاكز رئوي ابازَعَو رحنا هيدا ضو رارعن)

 راشن او ةريجارت آم زاك تدك هناك رع اشرشال]و حاولا آونانت ْ

 (,ى]ز 1 ةرعوتل هقلعُرِقتَو زان 1 يوب 65155 6مم رت معو كتبو ا

 اعود مْفلإَو ت1 ا
 ؟يزمراطتشا اكو عقم بو اا 2و 1رْبتو م هم سل

 | ردع ايا اًوزا كير َر1َكَو مع ماها يول خم ان شما هاك ظ

 || رخزؤتوت) © ]رشلاَرم اياك م زعورم اذ دير :]رت] ةونش تاكو |

 00 *!ةلذاع نناكَو مكند2)1 بدر غطت دير اها طع َكلاَقَع ْ

 | | ىاثات ولمس كبرت تان ْثِسَكَمِف تَلادَو ِهكْلدَ املك تيتو |
 ْ ]كيج (ية جك ايلا ذو اتم اتميؤنل اق فاتن )قر اهلا امو عاملا

 عجبت هم ثعلب ندع ناين زم واو

 | موارداق اعدل ثردوب ةهزجذما حوزترسر كس طز رالكو مترك

 ىذرا تحرش هرقل ارث وع ماشن) راش اشَمَد :3 كرير اضراب عرتت) ةاَثو) اف بحمل

 دهن َءةفِم عرع ةِيْزَكرْسَو هَدِس ثذ كَم ةذلامد) ةلم اعز موؤالعت 1ث

 زاتزبا هثدإ اوزعرام كَتطمو 1و اس زج هلك 1 ياَسَم تعي 0
 ا مادو هاا 5:ئ]1هو ةرززمع لزكة لب 1ك ياو

 ا

 6 م اراك هلو ةيزكررغلع :ٌتَدَهْح] ائكذذ متغشا] او اديك عرتش) عبو

 نام الطعم شرور ايس ءنهإز ةركامنءل دوش اها ةقْزَج
 اخ اهي عوزتتل !نريشنز 1فوضرت ةَمْزَعَو !ثِبمَكَو 6ِل1َدَو ؟ اَمْيب]َعاَو اج ١

2 

 اسيْشإَو كلا مَع ةاك مهبل - ب ]غل هدام يطال ملكا

 مم هرمق اير اة زيموزاو طل جرام ظيدا سؤ الع فأر

 ةدطغل] مك :زاكدعنا] 0 0 0

 01 عمنا

 | ستكر اؤأرلا ةيزهلات زم اكلم كبتيزم ضاع لوغو دامو أراهم ةمْزَج |

 قاَيَرتْوْرَدَو يقويك لَم 13 ]بذات د و يصل

 |( نسييفل ههنا رزقا كالو لال نفد مدراش| اك ةهْزَعْوِب ارب ملك ماب
 أ هزيم ئاشتناكون اوتو مشار مزاعم والم كلم علاجا



 :,ىباكام كغم ارز اه لذ د اًوْولَم وطكزل عم كؤذ اناني راقو ملال
 لعررعغر ورم ةيِزَع تلرتش ]و الكم كسرمْرن مه ماتكيدل اخ ا

 32 هير اكسو ِهِلوْيْخَو 0 معَ يار رجول كلم
 | + ةفزؤل ا لزن انو «غلا بال 1و6 ارجلا كاش مزح ددلتش لوجو ْ

 لاك الكح ثبت صرت ازا تم ةذبب موفر اذ مص :112115 ؟اَذِق ايبصف |
 02 0 اة الم ثبتءزق ىلخغ منامه زمن او ف]ةر ]وفل )]ف ءاكرن اب كنف امو

 ابطُخ 3 ٌةابهتط) بورت اهْيك من ؟ يا ب كسلا ااه وانام !آ

 ناد 160 ام ثا ا اهزربيْف ]1 اذْلَسَسَو الدم ثبتي ءزهرمست
 اهنا امتنا بكراق ةيزوذ داع موف 13زب ثم ككاو تجاه
 اهني ذاقرزابكال مزج ارم .امحعل] ذاك 1154 بكي 1 لكامل لحوم

 | تإلافثو اًمَكنارْيحَو ذفثن تل انشري ©ياقكلا دملج يلع طيبات
 ايكو عزها طنا ريف اجركم تيزذا|يذو اسرع يوت َوَْ ذل امطرع اعف |

 لت ريولاخإ امو 6 ارش عافني اميه ايرون ةدزع كئارتكك ذوو خوف

 ا ميد 0 اي

0 0 0 0 

 قو هشرلا وخرج اذلم هل تيك اراقب: الخام

 كبَسْزَد مرزم كلكأ ةيزغابإلا تلادت وعنا نافيا معو!
 قبو الث تبرر رزغرخأ ورا تح زوزدا غلا طيزك اك دلك
 هارقكي 4 ماج غاتمإب ةيزَجز افق ورتسوُرَعْر و اوس ذ] كلذ امنا تاكلقرت]
 |١ سركا_ مانا ورراوأ ةلخرودنورباوك زمزم لا ناعدقلاو دات

 0 ]وسوف 0
 رول لباب ركع 00



 تلي ب635 اور . ف 3 تي د؟ ]يا

 فرم امو كانوا أدر ةرضب زمن ثذن طكولم

 وزب دل يهم بخور دريم اهئ] عزف دن ءءَرل ةشضلا

 فدل! ايو ةرظف عقرب فَما د َتَوعَص 13و

 32-1 اثم ثياب خ اة ةاعد ةمز عادم كلا اوخضتات

 !تقلَجريزنا دب 1 1 هر ل يل

 رم قوس ى]ةغارذ لرعوج 1َريف طْوشو رعت ومع مف ع :ظارشب

 ةئشااو (ةيقرن | عب بلا لل ديرش ]رثعشاز 1ص رك ةيورلب اره رقعرثا
 ماو و هنا ةهزعو وذو ذاةم هعرت) ثلج اخر ل لزج علم ترق هد

 ْ 5 0 وس عمل ]ضان 7 م .هنال] ممييزب ابق قرع عنتر أل

 ْ اننا رن اخو عصناب ادن جلع عاظساركم عد ردع |

 ١ ها وزب مرح سو الدري

 هما ليترك راج ةازخ هيلا ةيرعاجا ارثازر عزو زعوا وتم *

 0121 م ءاونتشإ ودع ريف مينا طال نو طرا لترا

 رم دقوا الرازقلا فلعنو را مص موي هيث فرهن|ج

 || رمل جفاف ارك زرع رن م اسوم ارك قزوز ور م1 لفتة
 || ف افعزمغئاوسو امو 5 نك! اا 0 ترو ابيك اورج

 ا امال كرش ار الة كتل انيزق لاو تو 115 تحتم تيت وع

 مف الو ذر رش وقرا وورغشرز 00 اربمأ زريبم ءالفوبم قالمر 1

 1كؤي) امس غرم ادن عرب او لرمع 1 روكي هلعفرمو ارش صدع
 يع رارجت) تل خا ير لاي انةيرك ]غ5 اكلرطعوا حبر شليت

 برع ولف ايوزقتر ذي هسا ثد] مرش لزم ثد كف !كزئ1ز1 116 1013 ١

 0 يارا كاع لع آيل اوضح اًدَيف ايرينا ردت

 اذّقن كلءِعَوومنل 1تلْوب المتم سن !ورخال إرم ْتْدِسَوِد!مل غلباناكَفَو

 فقلنا فناتك دلع خط امين ةديرم ادم م1 15

 [ مشن ١ كنصحإو فد ذمه افؤلع وركن الدر رع د حقوقنا تلختا 0



 11 ع

 نيلغتو ع انتو ءىتع]هتتد اركتتمررغرث دزمج بع عرفت وتعؤس اتااخو
 اناإم نزاتك ارو عج ذو اسد طخ ةزريدو ارمع 3. تبن تريوخشد العزم رنع ا ١

 ىك مرذوتعزرمم اودكن أ ودازجا لن نو ال :تبلَو هتاف ائْيَجْتدَو
 ٍ تغنرا تلازب ث ةاراز اتت 1ةاَعْو ذل أ هر هتف )عع رميت ورع

 || ىرعرثررزقل رهف افق ءَدرْزَعَو هلبر 101 هاج عدلات القرع رشق
 زل ةن]امؤزع مب انا اقرت عر ردم اعاَت 51و نع هو شكا تماو كنا ْغَلْجِإ
 ْ عيون دم 1 تلك 00 مؤ طلو اذا ترخ جفران الحا

 55 اهو ايزل ان 15 خذو 1ع «رضو هقنإ محق
 را رسم نن] 27 ١ ةقن] ليتك عرج

 | رف ةريرت < هذا غار از ا01 لكم :

 لعلم وب ماك ءابق |. !نيعش 1 اهنزنم ايون اخ رخو ذع دونك مصدر اس ف |
 | زيهف ات كبوُراعردا امثل افكت مره د هادم

 هلع الاموي عييهال ثيزو هل ترف جوك رهقز لاه
 ( مج

 ةدقرتام نو هيلع ]ذك ]َوثرخا ع مروا آل ذل تْفرَعَو كتل ثَلَبْف اكريرت ام

 اا روث امو عفو ةيرثقلاو ورضا موش زو 2 ةارا رحت هن ذم اهو

 ااَرْما ادا جلاب درا! اه هب تودي ثلس عشار اَهّن قرش الب
 أ وهو اهل ةوا رج يلا زخأل كب ارو تاكو تيار ةلركك |
 ١ ع :ر1ةلئز اريصتم ارانب اميزرك ام
 ظ درتي وذ انواع عرف رثحر ا تقاَريع دعم. ةراعَو © لرم] علا تعم دو |
 دعت اناوزبلا يرغب دمج ار نه )0 شاك ررعرت 1
 هاك هتعاح ا! 1ْغاَب وزع لذات 3 5 515 ىبصتو :!ةزللَرع 1

 ٍء!ئرل]وت] مي ذ ةجرت | كاسم ار كر زن و رعاك مرتك
 مد رادو هانا اق ]لع هضركو ببرلاَرم َْقَس م اه
 لسمو واهلا ةرف ونحو اسم لوألا 2 ِهب هن اهرعكاب ةيفاث امن رتعو هني
 0 ما ةةااأ هيلع اذ اال ذب لي اف دماعور ردع

 ات عع د ص دوال هس هيطتتال
 موسخل ا
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 م يي ب ببي يي ب ب ب

 للعمر اكل رتل ةاؤمؤرت اغلا ماير اوؤن اي زين موشداو
 +21 ذ ارث جل )!فؤزخا ةرم اتعسوةررفعم عمو رثك رار

 | لئاباوخاكترب|تازم] اغرت] ٍتجْحَو اضمن از ا

 | يئشلاب اَمّيدل وقتل !ريرن ةاكزلا تلتفار او ةلولثنف 0 ةاقرق ةيدرشلا

 | زبيؤراقنلا قدر اسو عالم ارب رخو ارنا جو يورث )عت ظ

 ظ د لاما غلق راو رك يشم بور اتم ايورإا

 ا :؛ا اتم الكم تمم اشيش زوم |

 | د ا يمل دو تر ا يك اكو هلك

 .0الاخؤ هبةاجلكر ارنكتتم غرتضرانفاسنو وم | لاو عك ْ

 فونت اكون هل رضأ !5؟ ارزلا تح وتلا للا

 أ رنيم ات تلزْدَم ةنامع ءازقن مضرالا

 00 1و! ]سي هْواَسيشعِإ ديل اه

 اقرلاو) !اميبرش وراي ات امدقْول ١

 ميونيو ظن عحاتم اسعار افشل لالا كتان عار اناث[ و
 !دوسسعت اكط] !ةرب ؛ازت *

 ظ اور لكوتح ديراب الا كلخ 5 مانزل! ءوضنو عونش مشن! :!]يقو ظ
 فت افاق ار اوغل] اًيرتسفتا الدسزبم ةرسا» اره اذ اكو ةنيرك 19 ]ب إعرف !ًريعَب
 انلح هدر كم !ف كام بم كوزد لب باب اًز ذم ةكرضم اهم دزرا ]طرت ةَرماه
 ءلتردا تناكدزب وقت 1 < ازمع ريع دو تّيفأ ةييرذ ارب ال تيكايوت :

 أ ىهز ارنا تعزو كي ]ذب 2 لات )هنا زف تن اكو ١!ةعاتشلذ ]1هلغزن

 نبنلا ِءال عر عملِمَو السل اوذهّوو ةشرفا] شاب ]طاق ؤريارغلا
 | عننا ةرهلاب دب قموب اتق الذ اوم رع ليرة هو

 ظ | تعلق وزن عزب انرم اذ اذو نع هسر ذك امن اعت اهْثْصَت 0

 | هرم اننا وف مثعم وعي زمو تأت هي! تدل رزه الم

 نا! مهلطفب ةياكهلو اس عز 1 لسف زوربضد اميذش يصف شدا
| 

 يوان 23 3 ءان7) مز



 أ جه ةاقزت مزعل 2415و اذ :نراو يش لور ل اعز ] سمك ذق ةدشد
 بنزر ظن )هدِباَنَو لزم 1 مك ورارعلاو 1512 من اسينِيرقرم اض)اق |
 مدا: مشضومَس تقل ك1 نر انيستا عزذذب ثيم احد لرد وال ظ

 | هيلغامزغيرزنجل)!ةزم ةربعا ردع 1592 2 1 0
 | ف فس مررت بلس اي 18راتو ال1 )و ةريشوياز افريباتغالا ومع

 1. ةماعسب بنل هر ازعل هر هتيؤرتهثو نزمو ذ ميري هجرت
 ْ ا 00

 ايم 1 : يروون دل 1
 راجت 4 َمَرةْغيفت 1ك هلو دن نان كوارع 2

 فقع ِهبلْياَعَو تزور د عسب 2| مق

 رعاش لاسم قلع لَم مغ نم لكم ةالايزاكلا
 ظ !اناجرقزب 2 مدبتغ مغ ماوفال 1
 يو نمر ور ا سل اال يشق ا

 'ن الفرو اًقث]وماَرهلْمَو ةّهنال] ةيضذك مناد درت ول اوزاكوارلا
 || شاشحاءلم هلق ل دبن ةءاولطترا يضخ اب بكر هني ةارو اخ نما
 اشاتبكدؤكوتعمو غد بعاضإلا خار] رو عاترو ماقرا لم هوم 'عرتأ غر | أ
 | انسه زاجل نابي ةةياز عورتح انش كبؤإَت اذه ار ثمنا ||
 ديوتي ا ]وج اركرغطمجبور ابدل تبة اذ رس ج هكون! |

 سال فزسر مم ورغطل رت زلم 1: اظباروتشمر ورب )وزككن ابربهار

 وي هما
 مؤفنا جيزضابز عزنا زم اررم ده دوك مم

 اوداءبيرتشتر يزع اكزورصز: ٠
 يد 00| القز ل ترام عاب رهف او
 ا 0 اذ سري سرر لو جر قوت الو كير
 ام ن0 واكف ادق قر 1 ادق الورش
 ظ هانم ارتمزش امو "21 ف ةركم :+يلككأ

 هلعر اوثاخ ايزو كفاه !وركرملاو عا
 2 ميك دلع



 ٍ نخب ننجازتيو ونجل يف دوور مه هلع وو اة ]موزع مكرشن )غب
 هَرْخَو ب1 عضال ] عدو (مب 0 يا 5
 | نع هَ اًقن1(ةّةفوت اناوززألا مطار امه 7752 هب لرب اجب

 هيك ةةاقرع ةبلفنم لكل ه1 ويد هييرالدا شدوا ظ
 ا(يير اع عيركك د لوفَو اتي وغم )ميك اهنا بيس اًوْشَع اًوْشَح انيعوفؤعل اين! تكن"
 ىوْمْرَم َحِإَع اذلدك انرذيئزركيز ]223 ةيمت)ناكلإو عزم ام
 نما ذك وزو ذب هَ جكم دك اجا لعزمو يرش ]و 6 اخو
 |ولتطباسإ عقال تشن ]رج مزج) يت حةذم جز زم اشمتدلو مز قل ويرْدت
 2 ,رثوزُشاز!ةكقنا واخ ز موفي مؤمارتش ناتو عقند ضو

 ظ ا اق فرات لل ناكل 1لعتةث]َو | يزوغسشابد وزكلا جزلو عزل ةناث ةبوزمل ايوا ينور رم تر
 ظ هلتانكو )هلوضؤر عررغتمن !:اشخ] +14 | دوج 1م ردة ِكشس
 جاور اسرع ييزخلفو يزن زلط خا طسوكوربل

 ظ اتمئَوَْم اره رج حازم راجعَو زي لربع
 هلام رو ةيتكررشم 0 ا
 كل ذو فوانش اونو هئدا شمعون فو كن عازف +14 يكمل يزن وو اكرذ
 ىيهلايغاززم ائثوزفلاب هَرْهأَواكت هر اعشاب يشرتو زمن ابرمات
 : متر ل اهنا 8 اناره اسامي

 | جوزف يل اتسم تصوف مناع 0 1اس ]عشت
 | ل فعدد عل هند فرو وانهار ومرح ركزي اهنا

 ا لاف ابنا ةلوسجب 9 1 3 كورت عوج ومرمسلق ا
 يقاتت لاقوادقبتو

 د قزيل غشا ظفار ةثلئ11ةشواسيآأك |
 ان] طه ديو وبيت اتت وز 900 ١

 نذلتعكيو ,+ان اكو / هاب )بأ يامل تيشلا ٍْ

 دريرلا زوج بي د
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 رويت الكف
 را 55 يا 06

 نوت نب ةلئش ول 53 هات اوثؤتيعررتم ا هيث

 موا ةنقم هدر غيرن اهسج نر مززفب ءاز زج زم ازابق مخاض شك خو
 مل ءذزونو بيرتر ابيشم اهل ام تقلا لزم ةيرون امي ادعو عيدا رسفن دل 0

 راتخلر ارك تس نبل شوش الوش وريعبو ةايم كالت زاد
 || ةزرز ةساذع مجان او واب ةأدإَردع اكقسأل هته ل اتيرخ )وز دياَر اثاغاَو
 ريسرد مق ةةرخنللب غنا 51و نطعينت هدد ارم ازبعبت وتشمل |

 | . لوقت نقدر ووزمن اوفو عفا هك

 ظ 12و اك قؤرجا سكي يلد كدي
 نيوزرت جعار مع مب زف طع هدرز اوونم فاش

 عضم ةب 1 ةبلقترت 00 يي السر هزمت راسم ع هي هك ف 8 1
 الكر اان خرو ناتو هيلكؤم ميسم عقشا هج وز واورتر كيلة

 ب ف ولا

 تلَعِجو الكر عم هيلع ْنَعَمْجِإِرَمْ ا عوج دوور اهو امْلكاَرَعَ
 رمز هلة ميردارم اكيسكن ازد د منج مذ !َككَو جانو طم !!مهسق عل |

 مقاوم فراك ذنا يغتر غلووتم ددؤد خو ذي وردرط
 ليز عيزلم) روف دلو هلي الر امج زكر ز ارت خقزومنو لا جرمزب

 مكي دسم هرب وبني دلو عذر ةرثلخا غلو كر ان عمو طنزفروذ لَو ٍْ
 ميلنف ترعب مرئي يلَمَف لرشا) رطكتل) ذ و هن ةاجول) هيد

 ياابو فروا طركبَر انبا5أ تنين '
 | ا َةظ م1 ءارتطكتو

 ريل دع |ًةَر لك ناز كفؤ عزجوتمو اوهدكدم ل خ١ ظ
 قعرات ا واَرع اوه ْغَلب كي. م اعاني م مج اون كيرج ا اجلك تك فاضت

 ظ ةينالكلا كوز «هناوعافب الكا دوا يتت تارا تووتزخال 2 5

 رغا



 كوة ثفكوت هديل الان كلغ ف ياهلا تاو يبقا لع
 [تزعاتس ثةيح هذ از ادلع تايون مد اعتاب عون جز لما

 ١ لرف !كنزرمل كاد دما ادعت :زرم | املز اذه فرَهَرَمو

 ريطاقوجسيؤ فلا الخ 0
 ار ريفر 1 لساعة ريففو . 3

 . غنا ازيوزب عمق يور انو بضع جراغتبو فدو اقرا 5 )كيو
 ان الما طر اهتشوثبو هلك ذر م 10 * دورت |

 ب ةزنماتنب ةليلج يلكمززنر لذيذ ب خو ة عام 1! 0

 اًيينئ كت عي هنادي انا اطئاوعفت تنرب اجت ومؤر ايش

 قفط اكنبرتوسبلا )را متن اعيش تن) لزم !ًطيئرس ا كبج]ب 1و هبل كاسم
 نس 2 1 5 يوعز مقرن ل ةدردز خرطس كرمة تمفاا] اتت انتل دام 1م 0

 مزتكتك جارح انحاء ةذانا هقدر ترب 3 رغَسْمَل )1غ موج اَعَلْرَحاسَعِمَو
 هوسات ؟]ت تريقة اختم مشا هزل! كر ةوض تاور
 | ئتبابلغتزركبريتع] رج م زم اتبع طكن اكاشن الريوشتلارو مكش ار انشد
 22 نار فشصَو طمنر] اذ +12133 ,ةعرس انسحب 15 جام فقر )ماو
 نلتثخات يزعم كات 1 باس ةَرِه 3 :1 8 !انيلك !١ اِهْنَو هذوستو
 هر يمنا اوفو نال اقر هيرب اسجر ات ةداذ انة امنع أسم لاذ

 اع ضرما ثم اتاك :قامزاءاَلغا ناب كنا زخا يال اكودشلا
 يدي و رك > يره اعني خم ةفاكد) بوم انك عا د1 عجز بمس 3
 0 ا بر يرعب يطفو ثر 2

 ل

 اش َعرْعَُي تبرد 0 0-5 15 + ٌثْوبُط) نتكدلو ةاج الز اهونواغس يطا ريف راو + فطن اورق :
 تاوقاراجارغ مزن ه4 1 نفر 001000

 2 ايت وزو هلال مش ريإت يلوذ اذ تور



| 
 اًرغا زؤطص هجما امد ]اذ انك َتَقْوْفرساشج اجيلع
 ت0 ا زد ناطنعا امه انرعا ب 1

 (ىوةزاغك ءايثزريرشقو ةنئما اراغد]قيرابتش ره ززراك نبا دئبا ]ذك

 لوح د لا محل ادد اتقن اركرر اتلغ ظ
 هرفيلاب فرست دن هاو اكو تو ةراكثم ثوم وش رانا طراد |

 ا ا ' هنج) لل ال1 ذو بلا د اح ا

 1 0 0 دزداَرمرْماَوَكَوسعاْرْمَل اهيا هدم خغاقدو
 مي اب تفاوت فلك تاتعرو اع

 ليج دو ءذ تركو ف طهي لرع اذلخ) تركب 5
 دير جن 1كم كلك ]زكر سعرا اقروا دول رخو واقرب ض-طنغتم
 ْ اندرمات] تْذَ تنل رز . + مع اكن وول 201ه طيز ةزفو! زان

 رجوو دن يطب خراب هتعلكز ديرما دسب ا
 0 لانج ةاك نقيس 1ك زد هلك تق ل
 ا اما ةْئرَلَوُرَس ال ءاغشتشإ قلتم ملز لك هنا ورك :لوروو محال 1

 0 اول عصر 101 ا 1
 6 7 لا

 لبْعَت ةغس ارْوتُع

 راتناب راق هررارم 1 ” متي زنعو قد مرقس !ٍ

 ظ ميسر لا مة زازا كاع فلات
 هلشبكرة ع اخو مرقم ان اشمل 3 :لرساشبتز 11د الث لري ذقيد كيبل اونا

 0 مدل بت ا عقد ]و اهرب زلاذم ل مقكمدل عشر هني ب1
 || تتكشل مغص شعم غارق ]روز ١ اف وتبي طَةزرَو 520000 1
 ماو ذات دوران فلا لل تنس زون اراب ا

 سرت ةذقن اع ماعبرس جربتو م3 لشن و

 هز خم طناف كلغ :لرشع ز ساغوَح
 علقم اواظقاب يشب ركبت 3 اجرعذيلع كيب ذاع ا

: 
 5299395953532 تتسسساسسا مس
 17 تس سي ب ا و مع ع ةسيسصخمسملا

/ 

7 



 :اهمركغ هنعاك كئيْشْش دك ا ا اوشه

 - 52 0 انسان

 ظ لف اة رال زروال + يرجو تنحل نو
 ٠ مامي اَو ةلزملاو آعامب ٠ ىديع ديو ناو اهو بل 2

 ا -- ةيهسا ايزو ارباع 0 00 اعدم ةرث رم

 1و م هزذ 113) هل غرلل وتس زنا
 ا دامْترُك ٍكلْكوْحاَوْنيَو ةعب :

 ش أ ةعييراوشتي بللتم ةعاس اناك ايليت ايش وت

 خاب هينا قرَسِإَو ةيرات ا ِدِيَذ )ثَعيف!َم م ري ا 5

 ظ يل و > : ةيراجنل لِيَ قرت هريسا|ة]ءليم طنز اخت ظ
 ه1 51 طيح كش يو اندر اس شجر ) تف مجاز انج

 رزغا عشار اتبع ]زك زيمر وزب
 مديت "وفقت تقبلو طيز سا ال يزبج ةقرعر اون كبلترل

 0 أو بتلُك]كفم اسمو نهم 0 0 اود

 شا ازعل لقمر !ةلؤر أدل ظ
 رظفد ٌةاَوْسَو ةدشحو 000

 سغشفلا ئرما ]ذنوْسو

 ا 0 12 ةلجا فرو ذْندَو هورثكل اركز

0 

 5 - رع

 ١ مشوي از تعم 0 دق ترتر
 ةعئلرت اف 0 2 هي ]رشا لك ْ

 ا نو ملا 2ع 20 يشم انكم زينا :
 قيوم انما 0



 م م. ا د

 1ك دلت !ذ ]نو رمرميفم هزاز م هلي اكس انش لترا 101
 0 0 قو شن امانا تر

 أر دلو انجب اورثزكب هرج قرضخَرفو لزم تكسب عزلة امو طيز ا
 كالي رباسِج امو أ عرِداَمِب تَساَو ايل 1يْحا١ِه روز
 0 ربا هداج مانا اَذ زمفرخز زار ذا عل ذن اسرع بكيرزبج ل ةنذم رع
 ااا 0 1در اسوم عفت 0 .لَرش عوطاو
 ار عيار وعلا رمز ءارزك ام دلوع رئقر )لدغ مرتت»
 نضرة عشتب نسف روم رد جز ويك ودل ز اتم اتخازغإ اهلر تلقح
 زن ورا رش ةفاث تذ] م 1مم 5 ا ورع الا امو مةبعاضب راجع

.- 

 لقتويزبنكا لا ا اومن ارموشيت] © عنج اهم اهؤ اود قتيلا
 ا را الو ا كو ثقيوزجن ثةيباو هوبا ١

 يجو يور دو :] خش [ج | زعم 3 راب رزه اور ملدمزامْوعْلاعمتاو ||

 ظ نيش تاكو تعز و رات اشار ةاهبلا

 هيو تارا عون لونغ عبد ةيرُجاَ اا اوكي ماو

 17 لاو لفرساشووغب عقر ابو هتف موون اهلا زي هتوف مير

 || رشا ربل بلغت تارازيفورماسجرَسفم عبفلتهاو اتنلا )عاوجرْسارَمَو |
 | !ةياسوبتلغ قام ةضاج ملط بتيزي زع )لزم ةرباديل] ادم كلا
 اع تاير انث عراف «.بلفتلا -لربون اث! عل مرتع المْلَعَم دنت ) علبورَكذ سعد

 لدم فات اِكَو نين 0 هز اسم هدختر اه
 ار 2 لح يليق ]و ارمون ايا

 ا 0 دز ارت ) تبصر اَمْد
 راكان نإ ساس تاب ةعاسإ هبا ارم انملا

 | دما كد دوو وقل روز رب 0 ا دخل |
 ا نك ا ةلاذ) اقورتفا 2 ]1ث هو هم دانيا يكرشال

 ولظهبس ءاكؤريولسلا هزع هز رت استار ماس رتع علف

 اني

 ١ || انموشتلاور اًقِشا ٍطِمَص أَي دوست تيان ان اوناَفَو وفن تحف قبولا ظ



 دو نطور هترئرْس مقنا ||
 ١ اسمعإبو ةيقكلا برو قربان اغت يال يطا اتي شلح وةك ةيدالا ا

 1 ٍ ا 265

 1ْ .اقرهَو اًممْؤِفَر 16 اقتل دز ا ان الف نق يلكاتن تناك دليل دتغا) 1

 اًكالغ يلج ثرلومالق داوثبإؤ )وداع راكان وزان توا '

 ةقنب !سؤزو 1منغاتا غب الز كورس اسمان اها الر

 ْ فيبآب طقم تعوئناب تناوب هك يما عنب
 فو شارو و1 تلك الارث ياي امنا يكد مأر عغدو ذدع طهشاب

 ِيَق افق اسير [ غرم امي تا لاكوست اع مكدن 2300

 ْ نب تناَورلَو تن | 11مل اغق ب "ردم اق نا :ارتع مدع يطب ]ثول

 أ .ةكردأ وقرب .ةاكنم (6خ )6315و كيبل طي ٌةزَرَفَو ةززنو علذت نبل لكما ْ
 ١ زادوا: دقو انيك ور نايمين

 ٍ 0 عزغا اعزكم كل دخإك وع تكول راو قمن عرش تاتا هميزَك
 8 د1 يقم اق 1 هزه هيت 10ر10 زع ]ترس هيج طنب ْ

 0 ديس يس اديردو هدا 1 ع1 رسرع
 كار اززجوزاخ ع ديما رويت اير اقاقو الكاري مار كام |
 || عت وري خار دو اوافو غزلان الو ديه عةلخ يجمل ةايزق
 نوما لرثجاذ + هز ارغو ديس :«يلصنو كرأ :.هئن ذو بيروت وراهم دز
 ا ليم اََر اكو ٍهيوفبَوفَو اهل اس اشسجر ع هين يضكنروخو هيي تاع

 درع رام دارت ثرخاز اهرتؤز لإن 1وخ :يدزتار اهرب اورثرم+ ||
 | ٌةفانهن]اغَو قرموشبلا امزع) نش ارفواكو عشري ع ةاقنب] شراب *عتزطغثو

 لكيز اق يزف تيم د 00
 مّلَس] تنم م ءارثاوش ايفو 1 .هئتازدمزا
 | تطفو لرتوركتر ذازفو ع ماي] ءو دف لا ع 141 كلةْزف نود
 | هيرئرتات ؟رشْو] لبإع قو ةووتح وت أ سكب شنب ف
 عمور رذغإبةلدَفْوَم 0 كان اس كرفان

 رق زرار لوم بار ليل خرجت زم اكان
 نب كميرا هتازر و انا ؟اولزب جابت ظ

 ا 34 تانبايوعز



 سيف! !مبزتفر !هذنل 1ك قمم بناجر ىرزثو ئاخزع
 ْ 0 رم !ةيزكف روزا

 زلم 0 م ذو غراب دج

 || لكن عش يشيل يلان ال 5 يا لَم بتلكدرب ءجَو 0
 انك زيرزنم يدب بلا تلت تيرا يزلزل: متل
 اكاؤزصب اب ممؤف جو ةأئؤ» يرن بخغ اردعب مشن عششم هتثتف 1 ل]دلدم
 ْ 0 ٠ ىيد ذم اقندا ةيرخ طيرو لرب

 لاهل عوكاو نزل - مويس وفقنا عتاب
 ٠ نار ع 80 ةاسيند] رست + قيم هت ]طنلا كت ]ف

 لل يوناو ترباس + عسئبم ةئاقندا خيزم ]رف
 داعشبلا تل درت ا تينت + زادكم نان 0

 0 1 0 مرات 00
 تناك يار عقيم بلغنا نبل مذت عت دادحخ موي عما كج دا

 لقي الزسكعنام تفي لمت قرش وتم عيب ت1 3 ةزثن ةبكقلا
 5 مغلظاو عولعتا بنك اجانب 5

 مس جايزرو لذكاع غي مج] س1 بت عت جوف دل ْ
 اظةزيخكج لدن :1]عو لنوع ة!اكرعإ
 ارهاق وعإ لزم و لتتم وف ل فرغ ]عمو
 ظ اوكينرا تئاررف مقزنل] اذ تربل ميس ات 11مم

 كس ظ



 اتيت تناك اكرر نع ةساتر ةوونتتت كب ؤارتب اكم
 0 1211 ا

 | مرفت 11و ةعشم ع اجرو ةةرعيشم ةريشو زال امتاز ةدل عش كل

 مما ازا فن ديكتا ككل ندرماَرغع ةيداووعع يت |
 3 0 ناز ري اهاناو بلكت تو ارك د11 عييكتش الو عك

 زمنه هقنج] ديل] !ركت# عج خعرموح مو بنج ةيلزن رت تا ||

 , ةداذ هلانكوّو زم !ًةولغات تم دتت وذ او
 بج قِعْومَوَكْللا تيا + كيتا بل زهور
 جةلزسم ليرد دوم +. عزارألا ايف 5 امرك

 رب بقاخْسن1 عع م + كة|يرتقايابزت _
 أايتزناتت عع مشو عفارألا فراعو يع نفك كلت مخ امو رج خف غرد

 ولو دم كال ار انجاب راج ةيت ايه عل ا ْ

 3 0 سيفلا مرش لوف +قواكزت او اَسحاَو
 نلباَصَرُق هاهي ويري انيك يف ٌةَورِساَم اداب

 ىجاّونب مب 11 ةعيبطرت دوز وزع هتفلم دؤفرا دو 112 ةملعبز ل
 0 , رس غو امس ةزخاجرس“
 !ِ اسم اشم از ديار سرت الوز 0اس

 زمبهرع انج د يقرك بورما رضا هن عز لكم نع ارثرك
 ا ةد]ذ عمتسم بيكم عب داس رولر كارد

 ال ل ب عم ظ
 | ركاو اًشسغالا طرتالو اتبد ره زيف رس“ ]وضاع .اريرماسرب] )وانتر اك ىلا |

 للسلم الر ارك 1 0 زاير تلك فيدل 25122
 ٍْ نمل قول ملينز اخذي) تاكو اشكد لكم جوس ديل وري عل

 ] ركزبل انو سو ]َوْنِيَو ةّيناتر] ع َدْزَي اع دنع متو ولعن!
 ناتيتإ+* هزدز)ل توكل“ اهئ ثم: 5115م هلق
 يائوث) ع تزاتجت) ذوق رييعبزبع يَا ايتام
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 0 فاو الل طشفوؤفلا كر آم 51 ٌرَط
 ذا ةاتؤو) تتم جزم +اوزك هزت 6ع هتان وش اانا نا ظ

 | عَسرث امم جرن دنم الهي هذ | ةردجر ]رع اعز اكو قرحَو رَسارْوَراَك مذ عد سا 38#
 تجرا ةهارزا ققلتمو دلوع ظرعإ عاملا ب حبك انا ١

 ...باييعجي يييمي+ رم مم ومس هس دس سو تح دس عم سمس ومس و سس ل

 ًّط ان ارد ام امر 1] فز غرلا

 ا ردو 1ك د هدي انيلعم رن ارثتا لِئْكرَح
3 
 ند

 لزج ِةاَيَبَزاِب الدتوسما ةلملمن تارت
 كي ةمرارتعلا عرسال ١ ت3 7

 ]عت ُدَمللو م 1 يم ربح ] ]ونس
 ينروستامت و دْةقل) رجال آب تا يروم رجال

 زر انآ َنِصت]َو دست, اذ 2 وتعلو 01101
 نررثع الكس كو هلا لورا كل در :لهمؤف ةغللا
 ّْ زوج ازمقلا تنطر او هلو زووعنا خلاب امورك )41ةاج

  «ماقتزال و0 ةزرذت ريع عضم كرش ايوة رْخعاب استار
 || لما اسم ايو + ثريعز او لوف امرت 5 طيونرونت 1و هزل لولب انو

 مب طز أنار وبَح :ةرزم عاتب جرم اند جوتن دال ان اهج وشلل زركيزا يزل

 276 00 اق ا و

 تاب 0 1 ئمتمو عضذناب 0 ٌ

 هكر 3ك هل اشلون ثم ىيتعاتن الد نم 1 ورع
 هيرب دوت تراب موده للا اني 1 داو هلركتن [[

 ل

 ا ورزساريتوتزازطن تقيمات لاف ءاجكلا يرش رز لاو ةنسا قصر
 سكفل]و ع1 لارا جلضن !ءلسؤل) هدو داتعنإ رج اكاذأ

 دهس ومع سم كس جسما مد ج حج يو ب

 عم )

 || ششلا دمع اركفاو ليز انَرَِسزإاللَ عضو هلم اود 1ةعو نلف .

 راق ةلوتغساما خشم كلش دزمل 2 مك



 و

 نوما بيتر 3و ةيونمسفو ىيعماذخ قورشخاو كنت

 ٍ هر مذا رايب اداريا فعن رقداو

 مواررب ريوس تش ب ينو لا ةريوخا اتيان اذ
| 

 تألق هترفت ثبشذ مور عراب ايرث :ءاعاذلت
 ٍهتيوجي سرغ] كركر كر يمكث 0] ذو ةياصامتا سلو نعل

 نوي دل 6 ذر ل غرثؤ 4 تشع ع5 ]و هلوَقَب ا
 مهيدوعفو م ةررو ال13 ةاقذا

 ا ضروف راو اناا + منا عونؤأ ام زايد 1كوركو علك ْ

 ظ يي هوم يباع فيان ارسم اعراب وززخ ظ

 0 يرث ةمؤن وذ عضال
 زوو ولع تنل اياز عبو وزة ةل رز
 اي هناا 00 :ابشلاز امر :كعزيل

 ا اندَوَع]ْْنيَو ةعابخت رتل |
 رز ارق تع 2 تي وغلا نع كك

 200 زوريرف ورب 0 |

 + ةضقفو را( نعلم ب رة !مرلك و
 ا عيب ٌؤلعتن ىو ون و 7 ]ولق سس أ

 | نامغارو لوثت دقد هاك 21 ف 0 0-0 ةلولت ات 11

 قمع ا ارزعؤ ماشنارب در طم كمشسم )2 نركذ مينا سنخزمو 3 ا منعم ع لوك مينا مشعر ميز اعض كلَ !ذاززيعا ||
 زض| ورم واول از زا لافبم ل عدا ورتملوب كطيزي اخ

 اة تم تن اش ضيا وسو تحج

 قل خوال را ,نق زن هيت خا لجو

 5 0 ةجفع ةرْواَدَرْبْر املس لادم

 قوص ةوفالم ةعمر ذر ء]يشت) ةاردبتز اوك

 هدير متزامن لس 1 كه ططابإ



 لوي تلا ذ كو هبات َةْرَها عمر اوت ةعذألل كيد 11

 لفيتشا ثاش اك امو انيوَعاَنْفِعاَي هلَعوْم ١
 اودع شور ايذدبدا جنا طراَشتر !©رغل) قبح ةرتيظوث لان كج لراغ
 ١ ىف هيزةرثغَو هزل ارب ذل1َو دراهرطعز راربغ ةشكو رار ]ونص رعشلاب
 وش نابع اينثم ةزيل]ركث كلر اكو دره ةر اب طيذثع هراكر !كوز طيتبلا
 | :نإلؤلئرج ملف اذ ]زهور ضاقو دارس يداك عر اَسل عزلبأل قرب |

 ضرَعبَو راجع رونرِم هبَرمَو اكذمجتر ايها رسلكت]و ةيولضت] طي طبوتت
 ىو معا ءاريكووعب جاسيدف ةتيمفرب 6طن )+ ةزيلا رم ذل ايزكم) ةوبت) ريكو ةذدلة اشر دلت ودؤتسش) زمنا يخول هل روكا

 ردعاو هام رقزت تق امافم :لورتذل هزلل برذضبح 1

 رؤس راح لهو او اناكو هزت ضن الاوبرا
 هرم اولٍْ الد + تيرس ارق يلازم ىِقضَاكم ايِوَو ج13 1مم 2

 ْ ّوْشازسورطعل !زدب ىرُعَو ٍداِمْولاب تيتا ندا ]ةٌوَمْسد رهو دوشيلا ]داع

 || سيينا كلذواد تاكا ريف ماقيراك ع يرذزقنوبيؤنزز ذاق
 || ىسراقرتؤوسازكْذلو اما ةندن ترش دقوكد ارت اتيسورزتملا)؟ةزم ||

 يملا هسزت طب وزنا غضوما لمست ةيشتفرتا] اسف 2اكتررخ ةءلمشاو ؟يقم ||
 |سئفلا مر لرث ورع تريلا عازر ظنت ارظ ذل !اركيوتت يزد 1َرطكَو رش

 قعر رزم اج راك أ 2)] يفرم ةريش) يكرس ارطدرتورغر شر زترشأ ||
 م ا و هو 1
 | ل تا وربما را ظريرمبب مزز إونو رع ةناونو هاا ر جفت اورغأ
 وسو اطل رشفل ارم اًقاَرةساترلا وذل لنمو ار روكشم زا
 | هر ةرزعرتوتبجر اداب فام هنزل ورتق ابتلي هنلاَرجم جس
 ١ تورك از امن هن اينو اكند !كودؤوما ةءايرتمر هند اهنا 151
 | منال ازَسةفمعاخ ]ور ابيكم كارا ٌهوْلَوَسَو ةفينشب )رئايوررش ألام ١
 || ؟ببسن] ىلكو تشنل) دوثمع 2ءاهان ار ارك ماك يسال اشبت ظلفد] هيد خف |
 امايسناربُث)طولعرم!ىزنكالا قروج طتسرث منال دوج جرا ون زرع ] همانب |

 ده
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 0 د نطو دارج دونت اذ نو دم | ٌ

 انفع 1 ثد اش شنو هنو «ارغ زرثفو ةاو ةدصرخت دين كل صم

 نايا اش اا 1 ملول هس

 ١ زا اياك رقاب وباَصَحِم ذر ةْزةرعز جام غبن

 تر اغاوةزتشام :يزلع از اينا ةدورررثتاذل دج تورتات هذ
 ريك ا 0 دلَسو مناور هززرو ةماق ةغاجةرشْملا ما

 0 دودو لَ زب” اب عيل عراقنا طلال ذي اه |
 لد يونا رخؤا لضاو هتناطس ديا موررج منبه هيلع

 ؛ ابسورثمل ا طبكذ موش 1( ]يمض ووش قف دز 1عميَمَشَِوُر منن! عيولكت اه

 يلوم! ةروفل رول ارماو (رعذ) هربت 0

 يعزل ذد مان و هام اعيش ل3
 | هلكور كم ةرثم] عم كوخ ورش ل رم ماتفارعم اودواكؤطبخبو داو

 قلع إم اَكفلالَكم ترغب عزو .ةراتجيأل لاي ةلقرونزونغا ةةنيؤوت ةزد) |

 ررطنلا اور قروطغل او عناهت] ولع ابا رش هارز ةممرز اكؤراسمإلا

 ١ هيمتبلال)م بوث ازد تْيحَو !3 ةدهربرشع كؤخ زهذل] [زكيوستم اولد
 دمروا رزة اهلل شلع : هيلعرعَمو طذم عرج اتإكر اجلا

 شل + ريجاد )اوم :اوْما عبس عيدا ارثهور ام ايمو ؛ابنغلاو رامي

 ردعر انس لاق دعضؤو ثيك) ؛اكيلاز خذ يجز ٍةاَتِف
 يوغنمحو 2, يجأ ةيعشرلت 5-0 :

 ةتارز اهسز ادب را ةاغد ديسملا 7 زر ” 1ةبالتخمل دق اجد

 ١ رسوم )لزب عر ا هنثت حو طْوزفْج اش له ثلا
 ١ 0 عمزم هناكر زمرك 1 دار قرع الو كرف ن١
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 / ةلرشر مانا |زجزي , يزن عزو لرش انوش م نر عنرتنمرم |! طلع

 لد لعررت الو :اوئابل لكَ اب تل دقلخاو : : ارد ار ثق امةَتف اَعوأ

 ا ا ١ هوز ةكئاخالو :اتات نم

 ينمو مها ايزجا امو: « مهي اذكم رو ْعَنْدْئلآَو مع ادِيرْرعْتَيدْلا

 لجعل اب تبنت رت و طيغرامت هين وخ ا 1 م مو

 طيني طعنا طِئَلَع هئد] غن طركذ أ زازي + ةيطيوز ارثكساو تسل ايري مدع
 / طوذش ]وي كل تلت : كيش مبا + طيبكس ل1 ذ طرسند دم تمل

 تاكلات تالتجت و اسيل اجرت ]م اذ جالت : *ةخأر 2

 ماعز يإغ+ عحا]6 طر اري اكلك اريئموملا مه مبا تفر مغ 001

 || يسال ةزخاق : هيلو عياتتو ٠ يورك زد هلع عروب ازع

 تارت اكربعقم» ملف بيزكاو :رطنكرتشا وثم وضوم عيب ؤئرم ادتجيز
 ُدَدَنِه وقع !ْرهَر !كو رتل عل دي+ ثيفت] 3غ 9,15 ونعرف اك عدكف

 لس دن اساعان 0 2 ا
 ْ :لزنعؤلان فيا اذكر ةدوركل ورش 0 2000

 ضر ال]َولْبترْنَو ]آف هعاسرمو !؛!ة)اعوطت 1 7

 5 اف ذاب ذاع كاع للا طوااهياد ابعو فود ان
 || دئاَراَهم شو شر هيمالزت 23 خطأ هيهاتن] هزد اذه تيارا ثنا |

 ظ لج لافوم ةرازكز خلاها عاب اهو طبون انام
 لق ع زركت البوت هْنَع ثِعَتو البلف د يوك مج بت و شم ورع” قطار

 م يفرك كلو ارب ولم ارا ذو اخ اسيزم باسمي
 دج عجب راقال فورا قعر سو طوس ام اكدر وعام

 2 ابتا وجرب اهم ب توزاقدو طاش تبتو ةواتا ا

 | تنك جاك ]15 هجر 1 جلا ارا طتزم خم جا عود اهزكسن اراك اك

 111000 زنا 9 50 قيال اًسزو

 ا مسِملَو 15151 علن 20 جر | اع 0

 رااخز اهلج 7 اثارت قل داو امة ددْأيَمَّيو حاسما

 غلا 35 هانا ميز ظ



 هديب عزم "وهم اهعزتو هتبهزضخا ودم اشم وذل او كير اوقع
 تلج : زر مرار هباشلؤوو هتيط اخو دهتتم لجو خا خاب

 يكرَد هئذع ترش جاريث |مهاز] ٌفِدَرا اق لود اتورل احم مسا ٍ 594
 21111111100 0 َتقْعنَو
 27 2 زنك حارخ م 0 00 3س 10 دزجعلارب ]رهو قنا ات ذا

 كا رسيمتالا و ةرزكن اه تن ركل يوت ءاوزا |

 0 مسا درجت فراجوةؤا ارش ا زرعتو لاكأ
 م فاوملا ازبملا تن ارسكشم :للايزبعملا واظن 1ث
 روز مكساج نا لج زيوت والتفائذا
 3 4 ْماَمْبراْيَلَع1َ ىف 1 -- !قئارْرَم

 دو اجامل :ااَراَق رسوما جول ورشا
 بو درك يجوب 7 3س + | ظولد مارت مهاد اونبَو

 2 در عج جز ]وال 1نبِْارغَمن اوُنعآَو
 2 0 لَم اشعلت هَنْذَعَو م11

 وت ُهِئاَيِم ديه ظل حن ةكرشلا | ير
 1 زي قو
 مرتو اطول اَو تل خ ك7 ]هارت طك لوس
 زيتا 3 مدع اَعَو ]انِعْدْبَلَموَوَعْرِإم

 !طاتحت نوار لاو 13 دَرَجْلإَرْعَح
 نواف اوال سبح ودوم اور ممم
 3 تدل ازهزم 6اس مجوز ين 2و
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 تاوؤوبس
 دنا

 ابدت

07 

 رع



 تامل

 ا ا 26 1
 ود ماَرج ف ه0 فخ كين 0

 كا 1 كج عهراتد زرع ماير

 داقؤثتآ تحاأت 506 هشيم ابا

 ا اتوب !ميعب امو عب 1ع كوزمعت ]15ه ظ

 || سعيرت دؤشال] غر عرأ5 ترم 1ع لزمكو دقت اذ رعضأل) ىك
 تلا طعم قب دية“ :] يم ]ردع مقتل هنن زر وهل 11

 مكعب اهرلز اذ غشنا لزتيوزت 0 20 12 هيركرما ||

 ظ 50 ]
 ا 0 سك هلك ةردع هذ هامش ثيث) مخازفإب

 اعمعض مّسك]

 يك نايل م «1هيزتريوشاب بش اك
 مىيزشتنو ىوبدت دبه تل + الق تتاكد نيبو

 مي مرفوع مابا اير قل ب كزعفكر اجايْزَوَه فعللا (

 ا اه نِعَو عز )ةةلو بها ترم درو 1من 5 1ع وبافدل وياو وت

 !(تاتسنلل] ل اد اَكومَوِرْسْيدَو 3 مجرلاب ةي يرش ودب مكث اواعال |
 ذر جاهز فزرد زومورتناو مي لاك ضايع

 |( رخو د درشت زب: شمل! غنم + ثعلب طلو املوُطُم |

 |ايزم:نامزذو ثم ةنايمت) و زمفر مْوَرَسِعا!ذا اًظاّلِمَو دفن اتمغلاب |
 فرعلا لو ف رودنل )عر وتو مزوكبل زوعمت !قرم ام اَملاَم َةداَيمُو انايصو

 فشلا 1 ]لا ةؤراصن اناَرم مرلاَو عُرف |مهّررْسُم ريك ابي طزعبا اتاودنل)

 هلا فضر الُمَو بيعرذن هيرامن]]!ؤطبامرب اًسوريرتاو بست )و |
 رص ا ايضغبلا عرصبغب تل الب طلو 2 يراقب ريش ؟
 0 ايل را مج ماع نا قنا
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 |[ ضيِن انا ءثئركو هتفكؤ اهنطخُ اهاضغت رد! هتل] طضغيو اضيغب

 هور لف كا طخ او عي عب ليوضغلوونورشكل اب |
 | منك عبغرخو هونيو عقيل طز انا 2 ونبأ ٌعْهَوَوُمَو عرتبفلا غضؤجركن ,
 ا ليم جاه ةاةغجاض زيا ]رص عيه ]3 عماض وتم اذ َوْنِْفع اًيوؤيعَو اد

 رم اب ةعبضلارسعر هز ورمل او مو انهي سبل و م و مود ايزع وشب
 0 و روم ةيكوإو ةسليتاك عونبضلا ةكعرشم لا ْ
 0 او ورع د ا

 قيطمرباسو وكن )4 ةقركومؤر اهو لة دلو فرش درع ومو ةفرذ
 تاور او اوتشاو ةءاوزكسلكوماهز ردت عيت 0

 هع اَعْواَظ]1+ تعكر اج دلْوف ]3 بي لول
 أ 0 د مطابع :عكو اشم عزا يا م أ

 .ةز از و نو دي اق | +

 رع 0 اور و 1]َري مضت ]!وسْفتْحِإَج لَعِعِلْو كعك امر
 ]وج ةناهم غلاب لوف امْرم الد هج عر ريع يروه را+اول

 | مينو ماك طبه هان اتلئناَمر اَسكالو1َوْرَع ةبلغنف ةنايح عفط مكرشل)

 هيلا زانه وو ان ينفر هل اور ةيم ولاَ

 | مئاملتف تيادايث] تيم ثغ 5131و اوفا تبق وكس اب انغام
 اه نواهلبت تالق ةوراكخم دل بنر الؤن ةيانأا أذ كود ١

 ةاررشب هيلع تِلُخَو َمْعَم رش تت وعرِعْ]رصْرَم امواج اجت اريام زاعشنك ْ

 - لش دارباقيو هوطٌؤكرخم اي انوطزم كر اه يو زوز تل 1ع !ةنقك
 ف البس + زؤارظ اخ و يرام 1

 اوهمنعإت 0 مي قوق تلات

 وكس زفات ةشو :تكبرذ مياباتز لا روزر كلَ
 | لدن لي رخال قزشلا زوم مرَمْرَص +ةلمع تازالج ملف

 ليطتماو دن اعدت اتم زابخالا ل5 ]رمز طز َنارَم ارجو دي واب اذكلا ١
 دس انك ءارق ]ام مابا هلال واكمل هرم را ظ

 بو
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 زوك زج ها يان اجناب همن غاعن ]آخ عز ترش ا مان ةتففافز 0

 لايف ار كا "افجي ز رعاه واعي ورخأ“ هلت ||
 تلخد ف ف

 ا ار !اَيرَه الَوَوَرَهانَم عت نومك اًمياركت تِحَو هيدا هل

 || هيفا وك نهرا ترجل رجودشسا المول او ظ

 اا زو ود اوس اصر هي رف هما ظ

 يع 0 0 ا 000

 || رمنزملاذ1 ع زفتلا اباعزملدي] اَزاَنَو هه سلا هخرؤف هر

 ١ كد والا ا قرروا لونا دقاح معد موو و ل

 بيرت غرب لاذ عمتارم عيبجز ظ
 ظ يسجن هالغاو شيب غيل كارداةن ات رم)

 اسي او يناضل ارمزْوُم هو 33 ا |
 ْ اناةيمقاةو ةراشنإل و15 ةيج هت

 || تيوغيؤز ةلفرعلا+ اسر اتش 1ك اجور رع ذئد !كرروشا ووكيل اح

 وفصول * قزيعماعم وإلا اهدار ةاهتشاونم زاد

 35 لضت؟ 00 ظنه دنو تع جيَراك) لسن

 ب 3 1و مطرِعو 8-5 هيب ٌمولَب ماك ]1ع 5

دقة رتعواععلاب تاعت 2 يزواغنؤزوزولل ةنايجباتا) ذهول دل رو
 و

 اي ل ات دس اكُفلا 00 نرد يمت ةن]ؤاتم قولد أوك هقول ]ره ||

 ] ةوزَع تناك 1 زو اهب خبز اري زج ام يلوي ١

 ا 500 اهعح عمر او اشوي

 القز "لان ةويوب !لغَتر غنت اكرررشْلا 3 اك لع

 فلشإ زف ةزاكزتو يش[ تلفاز زاق) ]و
 لَجرُع 00 1 الوومفنا وسو ةقليت از 1

 ا 3 لج ار ا ركاب كنت 20

كا هل أم هيوم الخ وج
 مهن نام تار
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 ليدل نر ني نيا هقدر 0 ثل3 36د: طيور
 إل خل م )نر ج كبت امي ٌعضحزف هلا ثدنك ةراكاَكْولَعْتدَو ||

 ازيبَت ٌتيِبَِع كيب امد ممن ذل هَل امل ٍةجاَحَِو
 ليلو بحار قنا تيرا سك ياكل

 ةلثلل) امين اليم اجثَل 511 اًميخاآو اكم111طتدإ هنيدشل هلق كعب اق أ

 هودوإت + طصتشاا نوم يسم اح والك تعا ارق ٍ

 1 ةذهاتقم اكَوأرَتْؤل) ليز ليوتمل سكن
 7 فبل قل ياواوقتتش تشاو + هزيل ام.ةنيشت يوعز إو

 لاو ياغكف ا « ىدملابو عيكتش !مَلر امو اً
 باو اَو1َْوْوَتْلَتا ار و١ + ففي زمابو نزف ولكنا ابو

 افريل شرل زم عشر اوتو ارنب ان كيب واني وفا راك
 (رانريع اسنارعع هج ةهسرترم انعزعر اكب 20 23 انءاكرتو اكمناَب

 | ليغ ها ةووفن لم 4 نكد ان مزك تقل ل مشن هانا انه |

 5س هي رن ارم تعزز ا نورد زك كتب فمن 0
 ْ ة.1طِتسْحأ اه عئداو امل ثلذ ززإذ اا 0241 ادت و 1يزذ

 لا يال م مدل كروت هزار اج ا

 تيكر شل مائازم موب 1 10م عمي د1 فلذاو ينل

 لق اوسدلا يجرد 522 01 6 در كيل دعت
 - هسا لع 0

5 

12 

 لض

 ١ كد كلن ؛تدااد هيل هلراز مشي رش : قاوم ماو قرش [

 ةباتق رت ءوئارمو هزحا انفي وزموتخامرخب ةدر هلو ثقتنا |

 || نايات امري امم لزتخ اشي اجا اجر كريتتمع رع القناعات
 | او ب ا ا ول يي ياهلا مذ ْ

 | :هثوزًريعتربع دربع كوع هنا نطت اري !]بمجاَي يقرا
 ظ يك لف فروزن ةيفم زجل ىو تقال لضرب كيف فا عزبا»
 |[ ريش بلآ قرلعت اهل ويني اتا كل زلو هم طع اك ملغ لهن اانم
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 ا الَرِعتو اكورِعوَو يَ دش دن ود ات هلا مسوس موو ١

 ب رعا عي تتغ ةن13 زا

27 

 قر امؤكل لغم زاكي يلف فز 9 لو عاومدايالخ

 1 ليي زال زيه رالاو هذاا دب كبت كَمَا دال كارم

 | ىرعرم «زتستا و ذيع لزنزم.بأ اص زتْس ار ذم اك ممل

 ا لوفد :«ااتون ]تح تَحا1ةل]ْشيِ وات ]خي مير 1من 20 ا 31

 ا ةقد لت

 سا زكشانتؤ ايكاشقر لطب اكد 5 مره ميفكر اه اني تؤ زر زأو جزم لوئعاتر

 ديكاشتيم ايقمو) 3 ه3 هال

 : 0 :عسارش انش اوابتغ انماكن )غوش هذ اك ايش ربع نبتون موجي)َب!:غِشارش اك خاج اج
0 | 

 ْ زر !ةهتلآ1و ددعو 5 اين ) هلع تفتك وسر تاك :

 ا يل ا هني ىتعنفيكرت 0

 د كو قلم اع + يف شو ماما رومأَ ةل و

 زف ائيرْكَب م زلزل 2 مخ ةشعاب ايزاثاات 6 طدررك

 | اخ + 1 عرافو
 ظ سياستنا ةئشزئن |رْوئر 1ث 15) اَمَئيَآ]ئ]دند ]وينج تلاع

 2 إ 0 راتني مؤنث ]داو ثْندَ ا

 هرب اثتتاي بغا قفا :ةر بشت بتم إْئ]باَنْشبَم

 .ةكاكمزلا ]فو
 ا 2 1

 | ١ شيف ذاوأ شيرت ةرآو 50 رد لج ةيعوبط عي أل غناوم

 ف شياتشتا ابتلاع 6 ةيوروتلل] رغم ارْش ارو

 1 حدف ل 5 ير تت اوزواركطمب غذا[

 كلش 10) اق اره ا انساك مالك رملرع رسمت 2

 و «:1ت رشيد جير ' ذهن ) هب 5120: عيغد طبغب يلو زلم ددسل يورك للو3ر

 ظ

 ْ 0 4 رستم الل بيقيال انزكه زنا هود 1 امزح عفن وشن لم |
 0 نناكو دارك

 عوتشلا ]ع لون ق ردن )ب راثو

 ضاوي اان



 ١ راقظأب تقام راوو اشتي اروح + عمم :رزاط اهزش وراق ذود ْ تي ردهتي

 ظ ا ناو بردت نجزم انارنكب
  2اعادددل او زيي اك انرنو اني رايشغع مريع ظ :

 ريسستبوو شف ب اة 0 ظ
  0ىيتسلوبو عاتي ديو * ببر يراك

  1ل /ميِفورتؤ ريع اسرع رق هرم
 اربشلاب مخور ءاخ اتت 6-0-2 ا :: تخلل ظ 127 !1

 اوشاركو ٍةركل اي مشتنم َتلَُذ افا :تيِضِإذ اك يعز لا تيزا علت

  2عاد سد ئاغلامدلرش َُك ِءبلحرْس ملون ةديؤ هةر ةءارلا] ١

 داو و رسم 1
 نيو عدوي ايطا كيني | 0 تير اور 5 تمعن

 سوو ايري يجز ناك عرتإر كرا عقرإ
 :تفثل) ]رثب بس بس انه هسكعل ةّيخم ابو ديد مريوط لمه ايرتشلا ]شج2ز ١(

 | اغيل! ةلبكازك امل الرس اعش) «ايرمازكب مرات انبذ لت لوف ع هتدورتك ارو | بلير زاتن ورش 2ل ]51015 1 رشح اب اب ختااؤ لما :اْأ اب مضنل اكرتشد)و |

 متضؤزؤ لل اورد مكة اريزاتلا زم اها "3 ةرنج م دنع |
 ٠ مكاكةيظززوك ملاك اوفو ع اك اعجاب 1! طقدرأ |

 اسالك لب ]ظرف ةعئطلا1 715 امن 1 _ مقا ا

 كبد فيتو رفا لك زيكؤنو اش ناجل ؟ ماو ااهيرعنمو
 1ذ):اوعش لرش ع انتر انكي انتي ديكاا ةاوقشلا 6 ناعلاو ا -

 | ةيلمكلا عز اغير اب بقا اقاريو بتذم ؟ةنؤضر اهطأر] هلرشتدف :ق ناس ْ
 ىليهل إبر 12 !ريف اذثنارثب مان جاتهد)ويو راغتل يمال ظ

 شيب ]مسمحدَو لوف مث - أ !عاتيتنا و ةّفكعت ا ةئيتكن] ب! ةياعكلاعق ١

 دافلشل)و 1 تنم او 1و ةنْغَتإَو بلدنآَو ورم وريرنشف اهنأل يجو تن |
  © 00در ديف الشر ةرشا شاب ل ذ !راخ تو لوب 010

 نير نط حت لادسمو يطعن هيلز دزساوتشاوثورشالإو ]وهقرش

 ا ل ل م



 ره انارويجلاوءاَرْههازرشألا + 1 حو ماَدسناةليعاَتأ

 0 بو بامللا«ملماجم نراك رانش زعت ازد

 راهن ارمزع است فهزقو نع اعرم هلو فرو َوثوراس إل اب زكدري ا هذألا ||
 | ب عازل المردرشإ مجورزمزقا اأو غااَوُخ هو با 1ؤوهزج ارب اك

 7 وكن اير كرش ثا:رزرف يدر صتلاؤ ج 21 ة1اءلك جرطعلا
 1 ناكر ويضم ميغبر ]رم متر امام 312 مذاق اين اقلك طدبناش | ةّين طناشم ةلخع

 | غو اوزس ةيلفش واه ناز +5 اه زها لذ ةيطتاو انام ٍ

 |١ ةلوعومرت رس ابولعتم امج دو كيور هارضفو املاتقناوعش
 ْ مفزغ اهنا هقاوذب لكلاب يي ]ل دؤمزوزاكو اشواق لغز

 ا اونتءقلا تقم ةلزبل1] 5 كرة غلو ؛!لارغ كرش ابركتك) ةمكذل

 1 2زشل ا شارخج أل ارث دريغَو رج ةزئاَرشس ويفر 5 ا

 لانو يهز ما رع ]ش] ادن روس +303] و يلعوفل زق ذأ 4 ْ

 ْ كانو اسشع] نش فتي زنلو + دو كَرْرو ةراكيت ىغرشل هز[

 : مو مل 3اس طاقت دا
 ١ لقتال ةْغَو اسيل ]ع اًهَد :هرنع لوران باز 113

 و .دؤشو العدل 5 يكتم 1 ا قي: 17 لاو ا

 طلة مقر هور ِةؤَفِب) اهانقرب 122
 ١ 3 1 ا مِصاّرِم انشتن] تو 0

 قزركبتل :طربلاب منارف اشو: ب هدزِحَي 1
 تا دل اسر ! تارك ال )َررْْطْعَي 0 مناد وة اتدأ هد

 تر و اوشن باكو وقول ةغزغ تورش

 كلت )خر وكيزا مب الورش اع !يرث) إح ولو بفم + اءلؤن
 ناش دريل هلزف 60م غنم ثا َعثَرْع دام دطغع) ل

 0 سالف :زدضرب فة ضار 1 راينت 6ةنماكر
 رن ة رووا ا 43مل اجعو . 20 ديون

 هتك لاذ نر اجو

 326 هلدق ا ميز
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 ا و رف كة فش جصيدف د هنو عفا 0

 2- ِيَودْمَلَع كبار 11 يخوت

 نب هال ثروتك ؤ ارسم 1و هرفي اعنف 3 اجب ةئشا ءةءلؤع ك]فنلا و
 0-5 ابرق ؟ًادوتقم] 19

 2 )212غ ةيرتكعم دش 2 خونما عمد و وف وش زم)اغ ولم لوف ٍ
 2 6رتني 5307 م رو اعل ] +

 0 0 ل
  لكمب جارك ليزشا هيو دحلمكنالا مب ناعش)و ةرطْؤكِل ]ذو هرعبار1شا
 ةكلل هنن وعزم اةرع اسد ةع ايار 2 ةفاجو] غزنص ا مي ون عرايلعا

 1 ىدر سترهؤ رز ةازغ عربرش ]ا ذؤغو عيزمتجا وعم زمر طاعضرل عونا
 لومتو اشنابجرم اتي عا امذايري ال عونك ممكن ةثانثا|
 اعْشَمني ام لعل اعثر 6-0 هذ 15 هياضغا عمم :ءلكززبت] ذاك

 ا دنورل داش عون 2 رمل ومب انك امم دد)5]3]ذإّي امرهم عمد ْ

 عا وام ميرو ةردزح رع اشد 1مقاطإ م13 ازسلو
 لك سمو لون !ددلق و اجر لرد رش او رع اعذرو أد و ز

 9 ليزا ذتدإ ١ سايت !رَقرِم عد
 3 لما 1 0 9 0

 ظ 0 تم

 نر هل م را يم هاو انا ينو
 منتكو مررت 1 ع جم

 ةلمهسزيززخ دلت ةؤدلز ]تو 5 3 0 مئارت هودل . 0

 | 0 ارز 1 1 رم ل
 أ مِلوفكركَولاَوِعؤَْسجا 5 ب هدد

 0 ةررط عخناوإر 6 مذ ©: كرح اجل اضم
 |[ماعرت اريدك ب1] رد وعم مراكش سن اهرخا مرو 0
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 يلع رشوش ةاعر مشا هيل مارش ةرؤز شن طرت
 - ال1 دومير كيل فن ازلو ؟غلارم عماش الروس ه .مدلكلا ٍ

 ُلطاذل وجرب اككفو ورم درر" يك هنزل توته رعود !
 يع 0 : مز1 هرعزب مالش ]د يلع ةرشز اوه
 1 ا :درع ]يع ١] وزر اقذف جاز دوز اًةرش اغا واعر

 مل دلع زيعاسجخ يفرش راؤمف رت ريقرذ عسبمل ]رزقك اذ ]ع 7
 لق لروما وكرم اربد تلق كغ ور ضلت اززما

 0 ىلقنبو غناها قرترلو ألا لزب 2 خاشرت ربات ذاتي ]وقتنا ]يتم |
 فعلا, 110! راكغرشر قدي لب فيجا ورا هنود يو
 اركاش نوزع © عازار اغوجر اطيز زق رغب ويش اكن هير

 َرِلوْلْوَْوَس ابو رض رلرز رجالا 0 يم رز

 | ردو زور ا لياقفرب اتم ْمْعَف امس ذرفك اضن اورو
 ثّعلا مهل اغث 20074 قرا كيوتل !رامحت ننز رحم ر اقكقن

 ل مزل تمدح جرا ةيزج لئن زوز امن ار 3 7 0 ظ
 ظ مر الدو لو ةائم

 0-5 00 ع ها
 2 يي هاو همنا ارباع انفع

2 5 0 1 0 

 ل 0 ا اكو عزب

 ظ لزنو ةجعل اج رهو

 0-5 1 ةلاراكما ع ْ

 دُيرعه امثل مم لة هلورلالم هياكل 11 هنو
 0 .- 7 يش ومو رمل ا وهن ركب و ماشبرت 1) اكذ

 ار ُ راوز انزع اعمار ج ةرخ امرا و تم
 | ليماهشاورانزعرإب ايهذ !انرومرتسا| هن دع انهسارْلْوْوِم انت



 ١ ان وش اح 0-1 1ًازيكعرمو ةجيز ل1 فر جابر

 ا م51 مترو راو 11 مز هي عشنا قل لقد ةوُسسو

 ٍ 5 لرجل ذل زك راح دع د! هلو طا ل11 مدن
 هيلع نال !ةارجإ تلس ا ةرطمرمو 2و هيرشي تاور انزع ؟وكش

 ةقيار ذك باو وكن ورائثالاو ا 5 ا م 3

 يدش اجباري ازمعرع زميوتكو ةمهتشم 6لباروزا ماج

 | وما ما زذلا هيززن هزي ]مذ اجد 1ك 5]]1 ؟ عجل وورشف)
 ا از رجس م0 ات دار ل (هتو جت

 اور اكرو زجر ل1 ربا رجا طولا «زئا اوما
 ويس اقل ةزا مسالوووو مَ بارك روزين «لتنألا ا

 ليعاتمةب عناب ذت لهل ارت 5151 بلع م را
 ا ل كيا م ب

 ميو لا مضاد ميج جرم لدم 11! ةةزيعاست ”114ريعَو

 رعت هيغل ايو و جحر طدنتكر ادذكرث < عيزارسر تغدو ارث
 كيلا عانا ءاثك ةرئر عرثالز 1غ شال هدي آَتَمَو مامن! و.
 اهيغربمعب ذارطو از انو مانا د َبَعايعاسنا ئر اضطرت وي غب ماب
 غلب اةزانو فهو بقوم زورق ضف يعل! ”لزمزول |
 هناسلب ملكتَو هارب ةيدعأ هسارْتْس]َو او هزعو غمز ؤَواَشإَو جز ارصتان او )
 52 ززاوطو جالك لس دالزلو وذا و ردك خا ة ورب اقر راقت رنا

 | راجعا هل اورو ةجاكبآ فدو عيرم +11 ]ععب قشور راب 5 اضم اغاوأا

 9 ذعار هاو اع ذاك جو باها ةونمو هج 000 ا
 عنا يس ا بل

 هلت اذ ةاعنا م ممهوويلجر ُمِهاَوسرَعَو ممر ]سكر ةوسرأ
 بعل] علل كلت اكن 2 1 ماع ينم 0-0 قلبو !ةليعج علل 2

1 

 هاكات اياه راو سيشكل زارت الق ةزوزن



زمرد هين فل ناك لئف) اجار اند ان نو ردرقل ب ماكي 23 53 |
 

51 عب ا ُبْلَوِعْل)َو ماكنا + ةضراعتز | اكدئاَو كن ده
 1 م

 او 0 00 و لاب فم اب عناب

 لسنا هئلكؤبم نغا ةيئؤر نرركلا لاف ميج 1ةسنتاب ||

 لما ءبلغترغيروكو ةذلكن 1 و ج1 بسم بمد ْ

 دولا ذايومكتك صن ] ةريصلا دك مذ ] تنل دبا جرم قدره ١
 ١ عنا هن اكربع ان) ةيبرعز اوع اذ ثوفرشل طرق مابي اق !ةلتين

 وتراةوز ا منعت ري ايادجوراقفرب غب ةيرجزم
 ليعايش هنا اقل

 ةيدرعز وكت م مزلشلاِهِئلَع َم هد 0 9

20 ٍهةاَجادق رشي ولي )و يع جت غب درع ةفست رع لع عزل ظ
07 

 | ايداع يشل الخ ماتا اجاتلم :ةا انهوز ب
 ظ 1 ون ةدْعاإم دلع 20 اترداركف العر ةغ كنتو عاما : ٌدلَقَقو

 يرجو قرانزغ ةوزح راق جي ع مع 60:0: 7 ّْ

 ثرواسووبن اهقداو ةوو]ةاع!]بذ كلر 0 ليعلم

 اوال د1 غاميوجنرع]و) جز: مهضوم يجني زولكت اون اكو
 ظ سيو عنب الربا انف رع يب الح تعز واب ةدرغ كدت

 ا م در ممر ارث عشت قرع ابو 001013 |

 ازكمو هيك اوف وفض اذ !وزخ و ترم زم هرعت
 : لاا وتو دوخ لاف هذ 0 0

 خرا تم اناقرإ اش لاو 'ةلوزت1جناعت لَ اَئلْغَو ايري وعل افقد 1مم

0 نية 0 2 0
 

 ند هيدي ب دانعب مكر اهبشرتالو ةلدرع ةيمتن
0 

 يانمزم جز اهنازكم اباوع ١ هس ذ هعذ) ا !مرشع امن د ثيك ”اضغ 13|

 ا را

 ْ تو علا نت ةةوفؤمو ةينسعزب ةب غدر |
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 | معلش هتاضنو مدركم مابدك . سابو لقت ذت وره غو ازكف امر ذمغو بنو
 ا 7 1 1311 فرومتاف قيد

 ا نوم (رلسا هياكل امنا اتيزه عر اككيفرت هعب

 امر يراك عَ هلع ةدض رع اك ترش تب) ةلاغا و1 ةقستا

 َنيِصرْعو ارميا +,6نلَ طرش متن )1 13) ةوق 51 لرد 10 داس وروكتا ||

 1 ةلذ كرحم ميد ارثغب كلانا دلو ةلكرملا اوتو 121 ةئارؤد تنموي

 8 ثَهانْش اعود اداغلاو ءابع !ةالكو التشدإو اكيد! مشل عدو اكيد ١

 وز بصب] ٌءلَّقذ هؤئاقأ دووم حراره نوت عئاريرع هرج ةلعزاوعَر

 0 ا ةيمتغلز | فتحت جرباج مسكر 0 ناخش ارم نوط 1

 4 مارش عل هرعبلا ع 4 50 1[ |
 ميِساَسَت :كولغتُو 4 0

 هاَعْوَزواظو عر اكنأ !ةلمز اكن وأ ميزا ايوشم
 ! مجان فدو موراب تكفا ع ]وج ةيئاثد ]و عادا
 ظ يزن! 15امواَم اعتاد ]د اع 6س ثنو كت دوف لذي صو
 | ةمفلل : 1ر1 ل امثيو ميد ثقل روف شتشم هم ]اوس ا صفد اثرك 8

 قا و 0 فالكا زن اب طهيسد) لع

 لكيرتمعو ف ةكقومؤل !ةنأل مال هيلع مسار فتان ك هذ فتن 00
 ١ زيرثالا يزل! بجاك تافبصناربأت 0 ا تناولت |

 | هنيق مللت قس وزش يصل نر حلتزت] ب 00
 ةيكا# ةدككل) آب بم 14 1شب] كرك 06: زراغ )و 1 0

 |( مش ادا اور ل1 ارو مدن انقذو
 0 5 تئيؤزع نبع ةريْطَو بال ع ا

 روق قانا دزماش دهوك يجر ب اا كر اكتر نير, ةطرتن ]

 2 تبع# - ناز اة تم ذو تيدا اوربا عوز عا ١

 ٍ ناك وسوم ماير فات |تناسن ككذشا ليا مثولا ا

 | هتعمل ةارزتا ماشا تاتو دع نقب اهو اياعللا عيبتم خك

 ظ نزئرطلا

 ملم الللي ااا اا 6 7171741. ©94©83<ة<72ح2ئي8جف2١ او

 كل



 8 تلج ظلك «يزع ترم قيمت ]نا ىف و اقولا]

 هلو عل علوا راو عال علاوو 0 لوا ارا ِ

 4 0 ل يل وعول 0 1

 مدروس 1 هر اورسو لطرد ورام 2 4 و2 ى)) |

 ١ )وال حا عورارس 112 لب 0
 كد هي قا

 ا نواكر '- كالو 07 ا 0 0

 تاثر كلراجو سل ارو 7 0
 ظ 0 يلا تاز ارسل د عولدنلا د ةضيزو )اع نود ظ

 || لمزيفت خو 0 ينل اك ةقيدصلا ةزمودينشرت يو
 هن خض اهييمي غلو خليص وش وعل قرن 1و غن عتل كرت ]عب
 ْ ا ةيوكيرقلا] 1َز فس "ل ةلرذو تغلب كمت يؤكل م1

 425 ساوشإج هدزلل غشت اب ايار 3ا]رلؤاف دكسالْف آَوَوْس هه ةدددل |

 ىلإ اكشنا رقاد ةرذ + مكخور اوشن رككورالم 0
 |١ هلةئغلا !فيراع !ةززغ اب قرع طنا دع ايؤان) 6 بغور الدان جاطيو

ف واوا ذذ امزر اجانب هزهنيو
 فيون تطخ) الرا ةرشدارو

 : تلكوزنو

 ظ قار! للسلع عيونه ةييظلا تيفيقرشل اب قلم كر ادعو اهذن]
 مهفقراوخو ذاب اميين ةؤ) كتل ةيصناب غرف) ]ه ِهاَعَ اعمل امون رغم

 6 تايم يا احا مير اسئل دش ْ

 1 كنالزكر عب هوتلمإو اننعبلو اميعاضوتي عمم عن !ِهئلع كم

 ند نا+ نوت اودع ثنا ليا ذوات لم نفث هع ٍ

 اةيكيزإ ماس ار عيرماخب رو نان عاشم 1 ةزشطرا منه) 1 ١

 +. انامزرت اةرنع ثيفبت اكشاي عن ةيصّرل أ انشا ك]ذ ْهاَو اَمرع 1

 1 رو يم ام هلك هايلرج عيضارخ ءاكتبازء اا اكمام جاور |[:
 / تارا زماثميك ةاعِم هِتلعَوبكاَو آر لص بلف عا[ عش

 : ' اي عشفاَو مؤخر ث وكرم ةشح -و هنلَخ) ةرم ءايع مسن

 ةندلذ ا هدتام ل مسدس 58 4 كي ||

 10 قل ا ةةينااج طاطا وتم قولا ين جن لا



 -ي مس ديس - عع

 ْ 1 تهاهؤحإك ميسو 4 اليتكشر اكيورب هرزملا جوان ةاة عبرت: ءلزانك مِن

 اهي ذهتماج لانا تر وز ذك مالنا يلم وش 3 زويل هات

 ةقيج رش ونجا إَعوَجلع ومع مى زر !]زنا ل (شيؤز تن اهيل دكت |

 ْ ا زر و عع َت ت با زكام ةس غلا روم ) 1

 تيخا بلر يجرم دنزل) كَم هلع |

 :؛ رمعأرف | علا ذك امرغمات طكنع
 0 0 وا نزذقل
 0 هشْعَو حا ةزاوفورج اك ةّيددا]ق ام لع معا
 زهد ن1 ]وتكمن ذل عز وشرعت و هةوعببم دراج عسر بث زن لذا لع امج
 |3عاجدل 2و اهزئز اري + ةكيضنا مم موراي ز من“ يور
 | :لائاج ٌةئيبطل 161م جلزافَم ةئد15 دلكل كلما الت )محل قتغل عب تلا

 يثزا 1ماط جاك و فرز ) هنيذلترؤبز اك ارز م وسر اردو اطلت تممدو
 :لقيوبرعلار سنا |ب هيرو لرئ]هزح هقداز إب الشد هلع ا وشل 7

 أ َراَهَواَسْؤْمْملا ِهِئلَثََسَو ةوريٌل] د, هتب 1 أ آز) طلت هذ الركن اه

 لقرون اهاتمو لَه لناَو ديان لاو مازن تزجاراكي كم ةلخ
 ودجر ةباتك ىزغأل]زكرطِمَ الوه راس ز
 و طغت طرؤل رركّيسز مالك ]ريم هر طرت]هز 0
 ظ له قي ةرتن خلاك ريح اع ةليغجَو اردو ةلاتشا

 ركب رف ور راما راق 3
 تشاد موشن !ةوُسَوَت يخت هرب هع 07 313 وبّوعل )اسنان اع

 | 16 ير هب سراب دبات كل يبل ل ار سرخأل شف
 وتهجير قزام السلال ءدخرذر اكنغرن غيز]م عاج 5 زجر دضنلو

 ا يح ذرائع م” عسر رمل ل ضر 1) ]هب ثتن ]وتحاَسعبتاَب هوم
 لع زر راشلو نال موب رار لوز« ءان اورق منا
 1 0 لزم ا عفو ين علا 3م ةيذ ائرهلا رع رشل ا لارب ]رياَس ليرتو رس

 ادت وي ضو عمير ادق عز هطرم ضرع مو هاربا زي هزيل

 ع



 ىلا عمي ام د! و!تفلَع ميوؤفتو دنع وؤنش إير )اج ضف زك
 لزواج م كلغ تل جورملاب لقا" 1رتزو غرز فتش ةددا كلك

 ؛ ازم روكزخأ !ةرمز ! تملا كلف برغذلا محا ماع تيرإجاَو مجله |

 || فزاع دارمي يلب اع ىتني هيوراةرغلا جروكرملا 1ع موه وبن مغ من ]
 . رفشإل اهواز رختد وخاف يعل تتار وخانشلو
 . اهلوَف هرعت

 28 ثشب لِمأْلا مام ارقام
 لضشبلتت هْمَمالاَو ث توسع ليميثحار ,طسلل ]ب رك

 | ءاكرو روزلغرث اذ مىدَيلَع 500700 اقلام رغا 101
 أ ذلداةغ مذ د لان عزم و البازي عما طولك يك اها زور اتكدغر رطب

 ببتساغَو داع وزن تنل بلعر در ) لَم لَم ةزِواَوشزريعشزث ازا ا

 مم كر ع و
 | 00 0 0 راق

 باز لقانا زم در 0 !زياع وريال
 قفين رتززارتاغزازم ]ب ءارش زو 'هاوفت اج اعل اتمذذ اهلوتمنلو

 اذار معاذ! 00 1ةيدردوزرئلق ةناشعاب ||
 ْ ايمت ةقوقح تناك 14 1ر اسلزعرت نت اه سَبفَل مدا ةعئلاو 1َو]عج

 عج ةلتش ران يل لو امن يول ةمرقلا ةئمم ل ةدارملا
 ْ اهمدزم ]امن ]عم ايفل تلنز ا ةمباقزك تع 5ك ةئرغل) وز )
 رك اهشحي شور اتكف + هيما تضْرقَو هيد 1م ةيذ] معلا تمزق
 رواد مثلو وعلا نق اولا كرها ةزداوع. نكرر 1م

 |[ ناو ةينإ نو مَ !را1ه ارضن رهام 1151 قيد 1و اتش
 ا هل راك شالا رلاذ تاو ناعما
 ا يال مونرت ملعشراعتك د الز ) ةجونا

 ا الامارت انو سس غلاب وازع ب 1 مع حلل

 7 37 ُل 0 1 ! تانك م



 لكي انحف لذ 0 1 مقل اف كل )كو مريهر ١

 0 0 عبتهارفو : و التو 5
 كا ةئدرت 00

 قول داغر 1

 اوذموو الاب ةيعت زل

 ا از د 0 وُريِعَر 00 ظ

 ظ 0 مدلَس عزوف اوث اونف اتت ©01ل إب دوش فا عذار
 لتي ةليلذ هولا كنا اقنز ازور اذكار

 فرع :ةاكهز) ايام كو اهم اون كبقشم تتكشت مم لوم 1))

 6-0 ادهن عفو عاج نجا ملا ةقداو
 ٍ طوف هسا

 ْ محو انِجاَم تن ةغلو إو 1 غبازاكش ْعْمََو ماه نجت ةنلوإَو عارتاؤ ا

 هتينارثعاو ةض علا ]رع ماةائرتذ اع زعل زدو ثلاكلقا) اعل اك
| 

 ىشيرتشل هذ قرات زا اه رتبت ارتيْسَو تاوه) ةينايؤش 1و ين اعنكل إو

 لدم عملا © اغلرتم ةلرتجو ةدب ارتب اعين ورب اخد |رِوَ 5 ينل معْلإَو غرعت] 1

صَو اتيندك او اداوم لَو انمورحع هت
 ةكيرش غب مل1ةعلز اي اتْغيَ

 كف مانا اقجت ارماج باعث للدم وو كروت عارم را

 . ا لا ةرياغت

 0 رس 0
 | لافرنودو ه1 اًمتخال )د 1 0 5

0 

 8 1 0 0 مج 0 2 4



 ءاع زر سلشت] عهدك ون ههنا ةقشنااو قشر رهزم ل لرو اتهولثكرعو

 ايس يْسْاَلاَوْو افجر زم و اين تقل غورساعف عمل ولد اب |
 هله جف ثلخد تلك | ةدهروز فكن اركنب خضع وو معركه!

 تعز زمتاو خوارج مب انيزش ذم هيهوز ضار ع فو جروكتل
 يس علا ريشا جيرعشمب لزعب تويز تلآل1) هزت ]نط كناو
 ظ لازم نيه ونْعمو ذو كركم لك ١ أع عج ذات اهو يمزح ]جل ابدت

 نب 6 أو هس لحل نررخأم ثيرعو اكو كومبو نك امال
 وحل خخ ]وهف ما از وحك يمل ]ب اب الز ل ركو دْنم ةيذق 51

 31 دقن ورنا ْمَلَوَبس عاوشح لاق تلك 15] جف جات

 2 ل باج د لو
 يامل قزملا ةكوح تل وزتشا هاري وزن رفا« ود 2 ْ

 ءرفكؤل جوز ول! :لزئمزك عشا اهيوغشس وا 5 ظ
 | هدرز زسائار از ةيزتس جزا زافت

 0 طهرت [ةب1َم] اًمك] ياسو اسرع ع وت ؟13 م1 رف ةغنلا رو تحكم ||
 0 انيطل افاه] يرعب عب الل اقام ! تزل هيدزوتو

 ا سافل )و شد ]ةتودلاو عنو م ضن 0 ْ

 || هرزح فنار فرقة يردوا ةوزجمروثلغ
 | ا وتكسر .رابتغل ةربسر الار طئْلَم كسير دقن راق ]ره
 | لذفوز فقاوف رمزا ةجور) ميرا ءريقزما ار فأل ا
 0 مان ؤخ علل دك زيي وزغي ةيوزعتب دنع هزمت ادور ارسل 7 ف اهرورب اميل

 ٍِ ر رع اشلا للامانة قات |

 ا كفو اَهاَض هاربا ريلوتو وول تير 151

 ”يداوكال ]اتيت كتي لَو لل خخااجبو ال ولثلد. م. دعيت
 | ىنقم خرفان 115 ]و فيخعوتشم ضر هاي 00

 !َدِْلَو ةيسسو 3 0 ةباتلعة هلو حري 5 مالك دع و اع رفنتلم عجل

 | دفع حؤرطؤمارنوو او مر ار شلات قام



 عسا هب مودوعَد نكود] عمت ]افرملاو + جاع
 0 ا ع هلو
 ذكرا ةزيلش) كوة هازك جان اركو دب كعل ان روزلت اًخر ]1س

 حا 32 مضي افاز تدوم ناكل ةدق هن ا

 ارَخْظَسَو ايي وثوم اه اجا مارح حلم اذ ةاَسَلاَتل
 ! آت َمْضاَيْأَرَو اكِداَتَو الْدَعَو ققثمعط عمي ءزباتنوزيعت
 نر ناضل اب كلو راسه وشايو ودم ةنيجالو
 ازكتَقف تشل 012غ1َتلفرإَو ذاك ةشلب اجا لفراق

 نو: لش« فو ةنارتاع أح :بوتشم ازمة
 : - بانكن] دارغلم

 در عذبت وثوم / علم يع ذة اف
 زك نشر اب اهف منتج موز اشار اَرْسأل ب ةكيجات ه

 ىئسياِقُن اور اهنأل د يي يش )زد ةيمرتسقاو
 وع ةجاتكل 2+ اعلم

 فيي روت وياك 5 ةاك كي دعم ٍمفْلَخ دلل ٍْ

 اوجد تي لَورِْم !عاتم طك تقهخز ذهل ثعب أ

 اهنا جملا زهزما ايام افا
 لماع ياو كاكا هؤرتنمل !بنك اك

 ] هن اَكَع وينو ]تعب امرك |
 1 5 انكيغرت غبز 0

 ةرشيرم لوشب اللد ] ثراوت ع رن تام ميزيرلا ةقراخنا رجيم
 ايسرنو هورس رمال ويد عيدا ل

 ]كبش ابعت قل لغم ل ل لدبسيرإ نه ريشا هاو اهيل فوجب هلا عذ نايس زابص ةضرر زوو 1 ايضا

 ضد

 أ جراف الغ اوالسال جرت ؤخك كاتتخإلا + مؤزمز رج عم نكات 5

 ظ اياب ة لجمالك ايمن انك كد اكن هله دش اكتم ط

1 



 ملف الت ات ]مير

 لقت هني زير اقل ل يزل كير
 | الرز ت3 كرف لق كلَ و اتعب اه2ةقلذ كئاناب ٍ

 وع !:لانغمَو رخل لي
 نت دونجا خو مت 00 0

 قر كنا خا هلت رج يلهو ابل ب ايل قرم ار ظ
 ضم طصكسلا هن هنْب] ةَرْعب تنم نين رزه ضنْم كن كور مخ هما عثو

 نب 1 الرعب للعم 1ْيَع الاثر لور! ٍبِحاَه كل مويا هع اف عي زن
 اقوة ع اضكرث 6]هلرث لامير اَعَو راو هَل ثحمَو لسن سمارن :يغب

 | وزعم زراقنتا هبا الواد تحور َكَلَعَو رثخَت ]13| منج ةنتحلا

 ٍ تيفي روحو ودم جزل فلاب ماعم مينو ماض فخر ماها

 انو تدور اح اوردر ماك مدر لذي عتعزم ةزرقلا كتر 2
 ظ نق فعبَب امن اكيراتكل انكم طريه امال ارض ] ْتَرِعَ تيل ماَح
 0 ا ا 0 اح 11

 |( فرج ازتعكل عر مك طهقذلا غلتر 31 دوغ هثلع عضو لرنع شجع
 0 1 سفن تكانيْعَي يركع هلع فرعَو

 راني اميركا َماَغَعَدْعَلَي ةعمدرشألا َكرَقاَع قنآ اذ!
 " :زو م ضزألا ىارثاَثإو لجلال عوق ذاك ْ
 أدع روناثا رق اخ ثنا! مؤخر اك اون غنيدازيؤرشأ اين

 1 دلو فب فتات هت ذعاق ||
 كلن لتازلر ًهشْحْإم : ةزبَم يع مجاب هزت طول

 00 بيم اَمْرَع لْدََو اكلك اللعجح اشرت] 2 طيف
 ورق فاما اال هيفا دارت مانا نأ تاجا ْ

 لح وذ ةوز اظن وجار شامر 2 .هككاو طم ناو قر اظل رسب م
 | برا ورتانرو ووتر دسس) تاثر وكلط] ةقشاو ذتمتو هيلع كو شارف ٍ

4 

 أ شاعو تاه ا اك 1 ةَرِع لَ ] ميتسوتحأ|
1 8 



 27 هزات ديو للف 555 هزرغ از الدوت زا : انا

 ا 1 ن6 م لرتو ةاو نوت ذل ]وشق
 ]يلع موتنم ةناوككش) |تيوويل : 131غ رثَر هد اكلم انش قال رمد! )اجه

 اشرقت ايزايلش اه خاوي 16و تو «ةاتلو مز رواقرناب |
 طلاء تاروت اهرب ا و اتت انلجا ةقمزم
 فيلم روق زها زمول اليوم 15 ثوم ماكين طوع اعنا

 ميهوب "اةادرونود ماب نارتو وواشز لاص |
 ٍ ةونت] رعت دلت : ةيزدرتغو ا ةعمرا روزؤتغماوخ اكلي 00

 هب. غتشار او ضرر ا 0 طلو اخر معلش ةيركف اجو اًعيناِزُب علا
 ادلع اعرق هرزش زم ج كفار و ةعب 115 60 ائاقرغلا|

 | ه.لِضام6فلا *م | ازهر يجر ت كورت طمتكشارج ماقام ارث داهزت ةلتك عنخ ||
 قنا ةلكراذ لكم! ريق اد ماو همن ريوق اكل ود ْ

  ةقنبو فوج وك ازْدر 15و ةمنكعلاواث دل]ونج]َو عناكب راج )وز فدل |
 | يلو ني اوخ +اللد !ازمو اكيموطرسأل ]ب ععبو درتي زير )وذي 1كم مثيلا

 | لجل باتيك اعل هش يش اوه هنهروزع رت اقاو تاكل ب

 | بت ذرم ةنبل املقح و هزدازغباتب ةرطزما ٌةعما اَببوتءاض ًةورم دانا

 هلي اهلا ةرْعَو | فجل اونذ رامي ال1 اتريد عرخاَو ةقورم كيلو

 وزاد اعزب فولو سد هرمي ورفلالا دخول وشو ةاعا

 رداشرم ذك 5 امارات كي |دزكو خرب اب ةدثدا يكل اريزنا
 اةكفورتمن] + هدو : 0 5 ةاقز 12

 3 ا دع 6 ازب ةلرتايشنا عل دف طرلم

 1 كو اذ اوهام

 1000١ اروقشلاو وز !ةةنلادروكزجلار 1ْفطسِتلَو
 ارم وسي عر اةزفلا هروكزش)) 151 0 1

 : ديت انا ا 57 0 اكو ظ

 ساو اونلاللا :امركتوز 3- او هطتنروطشلا ماو ع

 نونشتس ١



 ميس
 0 راف يق يانا ةميشرهرامل مهو :ةفلروفشتشب

 كلن مرعب َلْعاَلَو رككغر)
 هدش]وفي عمه غب زج رع

0 

 31 شار اجلو قبلت !اوطو وطور قرم از لاخي ووشوخزف كر اهل

 ل ل لما ريو اح تلا
يع 2و و2 اوزان ماسلا

 ةررشسلا 7 زافل كات 

 يا عز تل ا و

 مهبول اقرا ةزفلا عروترش رتذزفلا فرغ لير ا عرش" دبع سلا
اع اك نادرا عفحدا لاهور

 | فب 

 ذوثز قمن زد ةسرثا ثم 1ةرعم 6لك |
 ؤةتانشل ةرغ مز هذ از راتف و

 د5
سل :!اندرتنيلوبزاغتج هفيرتك

 دميش ]رز شفدرما ثنا ل ع © 

 ارم هييزمإك لم اطداواو يرش رشي او ياا

 فاش نما اكرشب ةيفوفل )ار فر اعتك هز ازوزتزبل)و لتس ةنرلا وني
 : رس عمس] 2و ةيذيؤ نب | تيم ودو ٌمدلطل] اًمعْئلَع روش عار |

 قعود زمر اهراغ دهشن كور

 وكل ةكصق اف 0 ا

 2 نيام نال 0 7 :

 و نر 1و ارم 0 0 زاك ته 2 كل

 كدقئرم نيم وج 1م هز ا
 معي رب

زد“ لخؤراقدستارؤإ
 نام ي
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 ظ :«قلجي خولان واو غلبت «ةهارزااوغ : نزرجام عه : ”ىريانا رغأ|
 0 0 8 0 0 هديل زيذه ام ارمعو هلو هر ذا دسم وحل |
 اعنا ومرت خاب انزل بك دجازلل يخت توتو كرنب ْ
 ظ قارنا فو يوما ل يم 1 اا
 | اجت 1) اكر وب هاري 1َزَعدَو كلف يا دول رع روما

 مانو طوال كمال طيور اةيمو 1 تلفت مع مر 00 اةرناطتطأ ةقكك كل كراعا روما فورا ة دا 0
 | راع درت دك هج + لق ل ايم خا واو كر 10 اير
 ]هن 3 2لل1 ]موف ا 1 م ا م ةنيرت] خجزيصلا برم هكون عا ظ 0 عوزرضوونززرغؤج لصور كنزا روز كن هلل كلم عمت مقتل |

 | لكتب رعب للم مت نوف تدلك ةحاشن زف ذل عموري هن وشب 6و خلا از از زم ل
 دهن شب يلق يخل ثادرإ1]ةئرغب م اًيعشتت : ةلكو عرت هرتز: 6 |
 اعط ولدا :الز زوو عر شلة ليلا عتطو ةرك كلك كشا كوبا
 | ل وير م ذلكرت ةسيوبو عشب ثفلذر كرك اند
 ىلموشل اير رس 1 ذنّزل عيت موف 01 0

 نير طز كذ او دلع هنن

 2 د يار
 1 عرب او هلاشرَو تنك ار زا عغرشؤلل

 هن ظ امله 2 د.” ةروكرم ابحر ةعبابتنا ع ْلَوُسَف
 ا

 . 00 | ةرداَوْيَو ةركداوتز : )اه رز لذي
 و 0 وم طع : لو يلتمس

 ق1 تل رود مهل دلع اوررع ادق عمت عيدا مو ا
 عضؤت ابا هخال 50 0 د 2 وذ كو
 عطا لجو اوم عبور ذل لا و دور توزع |
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 لع هلارْزْدَم ةيزنتلاءامهو رسادعل اب اهرم ل انما لع ىرثب] تسرع ١
 لع م ةبتب# 3 جميلسل 100 0

 يصنف هذا رزق نزل وتسوي هيلع ار
 اتئتباذ1ق ايفا وعيت 1

 هيك ثيقزتمع مؤ ب 3, امس رتْيْؤمآل
 يىنئيَعُر هنزل 111601 *ةذزغن تين اَعَو ْفِرَر . تمالك

 ده نكن مورا سو ل ل اَرزعَو هدؤج ةرعو
 ندخل يف ع حام! أر ]ون ميملوزرتو كلما ةطيرشيغ

 ارادت كل بلد 1مم اكن اٌورعسا

 وول نانا لكرز و اكل نا ا نذير كولش
 رئاوناكز و ةيدارتتب )اجر اربي ]تن ]يلوي شكب و ٍيرْكِيَر اًكرساون أ
 لِئِمَر اكس اض إذ 1س 1و مالشلا اع وتبع عاش اعات 1 ق نر اميز

 . | شقت ةدرضتإ بوز © طيز طن نهيزيرد ونسي مون ةئغدا|
 ظ نومر مالَسلا يدع سبع : ه0 قيصر مة نمر“ ظفر »

 |( 5 زور لب لل ٍهاَرَِوُر ائيسارن ذر 1 اوندن 1 !نررتغرتا |

 درو داموا رفاق وابا فيزا براون وحش
 و را و تحاصَرخ ]زمر ساونو ةورالا ةفيِفَعي ملم
 جرس ٍةنإ مسا ا ويوم اريرم اًجيتم
 سو د هل افي ل « تلق 1و اسيد زعم آذان اذ اهقرفداو عومي
 مطعم وبن | مرد هلأ تع م ل لا علم دع ٌمروَقر بلك

 || يمد ارغرئؤتساج ٍةعتفارب اًيداربعتس ايتن ءءغم تقم مترطنب لزب | كار مص ا تعباتخب ورز انش ران فر ظ
 , زو زلات هذي جرير هلو
 ٍْ ذا 1رعَو ةنس يعش وم ريل اب ةشتلا ||

 لااا لولاك نا ب ليكم ار عر شع
 | تح :يهيتعو شيم ارؤج رمت ذب .الَعةدئبل) ةدها جبور سم :

 تربع 0



 نع 000

ضبو طخ 6يا ذكور عي + ارزم هزت يسم ْ
 ' | عراقكتم ولت! ىلا ة

 ظ اور اقر اوك وملح كلب علم او اكدبو الاوله
 : دفزت سالو مخور هش ١ وئتنورمر اقر! زي انش اءقع ا

 0 كاك ةطمشا واني زياش سماق اخ رز جيس عي رق يلدز ْ

 ١ و ابار ورخام اًكَرخ دهرا د

 || ةياه تيازاو الشتا مهجتي رتب ارت هم اكيؤدو ةقباسلاو
 هيمن كلها ةمكتلا ةلؤرلا ةزس زم انك زد فات 1غ رولا ْ

 , اشر تيارت اك ارجشب غش وطفل اهواك 6 اي: وفق
 "ا "رع اكرلث ةعباشاو الو ابن !كروزذ هزت !ل1ف ةكلاذع 6ننا تين!

 1! اري إذ كمت ةلورخع) مركب عإ ةاراككتذاذغاو ةبخَسِوْصم +

 |١١ بوغتاؤرستاو ارم ارم ميعزشت اعزارملا طل خووزو اسيا اخذوا
 ١ تق نك انغإ ثهدناو عن اذخا تابوت ووزع ب كرا
 0 0 شوو معامل |

 : د رعتَل يول" دن! وهنا

1 0 0 َ 
 ريدالوةةؤميرمأؤلاةياتارخا را يذارغأر عزز منشن زحل ١
 سما هم رع م ازد دلع ميتلع ةندل ا
 هد ملي هيغ اولفتت اه ةيليش ايررزلخ نم كِقيَو ]53 0 ل
 ا 0 0 تنبع تلال

 ؟ | لج م انب اقدو ةلاهط ورد لَو 3 1 سر مدمر 15 الرغ منرتمولا

 0 ارا زل ا انتو عاقب ماعلا ]ملك

 7 38 ملغ ةشامو قس او مشادة كبح 0 مسوس و نكذب يارب نب

 56 علا انفو +1 اطر اش شيو رت! عسر تتم ر تامل

 | لسباق ثرتف وارث د1 ةانج] كان نينرسرل قنا |
 0 اا

 رغار 5
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 طارت قلسلا نجد دنس: قاوم 0

 ع ايرسنوت محا : واتش إدا اكل شدارغ هقَدلَعل هب انك مافلا

 هزار اثم جانب انكلجرم فيكي اق لكتاب كيو ازد ط1 الارق طيرك رم +

 عر ]رسم ةشناوتف لدم 1 الرنع اسم ؛ عسر ود دو

 08 لذ احنا تكول مرا د
 ةقفان غمر ماس ة1لْشمرشرمشلرن لإ ار نام اّنكملاةمكع 3

 اولراو ةركمر تاس: زهارش دز ايقداردقول اا فلست

 به

 | متنا له 1ردق دحت 1 اج ةيمهن ارث هيلث ربيت 1سيلزبد زب 0 ْ
 اور ا ذل اتركي ادق ةتط)] 3زدرغم ةخوت رم : 1و

 جالا ان ذا ار وؤل خرا كلف ف لح جاز رعت م
 نر اون غ:11]1سِعَمِطفلَو ملا اَحْع ليوم راسلت عرمطرذ نال

 ا روكا ءاغرات ةيلاتل غجتو هلغ ورع ليوا فروويتس|| |
قو علا ل1 ا اقم دوور

 ا 

 ايري ادار اقلشداو ري راع
 رش اا ذهول تناعو اقرب اوزرم ةللرح هيمو

 أ "يح اثذ هددزخا باج اوثاامز اكل ِْورْكاَو ايتدهرسوُو)2هوكل اع ْ

 بانه يا عنجج اج ةاووئاز نرد ملل ١
 سوت عما 15 ]ةقرعرث ا وتد ارثع ]مشل شعو النك تقوم 1 ايد لدغ ْ

 رم رورو اثم كيا اتنود اثم و ا

 ١ مكلف اق صهزح ةوةئ ا عشتؤرم اذو عينا ةدترابئعمت نول
 .وسانلا ءاضع اور ةسئارف !راؤل]و وشرط جاهلا كيتا منال

 رتل ازاطشما هائل ديرخمز :هلعو ةفيؤنا 4 ةليزرعب هرعت |

 افا ريب ْلَع امَثَعُو هت -تروزاغرن يلو فبارعا هدو جاو ةئاتعلاو

 : 0 خب قلل و
 قام نا « َي زياجتعو

 ا 2 اف ملي 1 يخل



 لا ضنا ةماخ ل4 يانا م اع اذا خلقا كا [
 ءامانيةئ دا لردع كرش عؤرثعتو ةساعنرغ ةيلسش ا رسررؤلغرثا تلت |

 5 مما ةنشق وشو هوس و اردس انو رتنوشب
 ودايما يملا ماظؤنلا ييزعفلا بالم كي مون حلها ظ

 اا قون 2 ءاننا بكم عخيزرق يوزع ةنيل وزنا غربتل ا 17

 ءُقيلاُو ازيوشأت ا ةركم ةيلعبو ةكرشلا 5. مرن لم ظزلل كي اح ءش اقرئارت

 لوزنم لرش ارسسحُذ اوم ٍةلْش يزرع منن غ ايروؤقتلا ! عج هيفا |
 مومتل| خاج رمرفل» ٍةلاَه الاز انخوكز لش هك ريع ركبنا بف 0

 مع محم علا .
 1 ردكم وراجإ نبدا ةيزرم 1و عيت عير ويكمل ا عوملتو
 انلك دينا ذع غو عدل !لرطأ ب ضاوو اسمن 12 اذَتك تنا عرضوا ا
 ريزخت ا عشت ارج انذو وقتا هاا ا طبشَعَو لزم !هئاغ#م |

 ْ ويم ةعالب ١ + سلا ةثاين الشو الفانز هياتم |

 0 م 00 و

 1 0 ا رو وراق ورب ُت
 ا : آعلد 5 ع 0 لَو 0

 ١ 0 5م قة1زوت 00 ا ملكي )1رو رز بترك ا

 ماجترتنلر فب حاك امم ميا ب مَ رز ياتو

 أ 7 دياانإو هيرو لاو نوتات و م دع

 ١ ةدوت» !مانز مي لرشن ال اياز هيفا عب اًم.ال] مرفت :ندلرتب 0

 | زلجؤاولاءثم ٌثوزُحْرف ذناج هذاك 0 زمن نزطو ريشا لاب |

 ابسنلا هاب هْوِجَورملُسا قنوع ]شا عبو عيت اغيثا فلل تيزع |

 11ج مرن 0
 ا 0 ةلطرش بانل لَوصَو درؤ(دزغا |
 0 0 مل

 رش طأ

 ت

 دينيز رج 90



درج! .ذ علقؤسال/:!اقشور لشن: القد ذ مزلتع خال
 ا ا لإيرت 

 لكيت كح زاكر ا اف مرج ةدد1+ هرفُنا] اع ابو اردو

 | عا تتبشإلا ةلجزركت ىب نين تلكرا ةرززلا دير لج زول عت هاؤغيز اس
 تيلاج هذه 44 لاق ادرززت :ملول قتل دعم هلو هذ )وتم اّوَسم05اع

 اذ ىلع ةنام لايدعم الا تالق تاز ل !ةودْس الا ل ارلهذرع دب ْ

 انكم رو 01 دلك! از غاز د 1و ثبات 5 0 13 تام |

 را ل ورا - 11 وتم ملكش مث مو خانني 0
 0 و هنو مهل )هاذ !ر] عت الإ اجولعِتس رشي

 د عم يرو مغاكوز ]ع وكعب "لرجزوي زم عؤيو ذقن
 : زبد ةئءل اشرت لزع ءلرعتإو رعت علرن + :باقناز اعارتو ه ع

 | زكزيوذ ميل اذ نجوم هرلك درو همز زخ اًيقلع ةقايقلا عقيورمزا
 0 تائرن خذ دكهم هنرتا عضؤما) د قرح ١ اج تيوافو

 : رعاشت]لؤنك غو رن نمرة

 ل نا هال ارث مزور 3 اع يف فاو

 لاْخارَك كن انو 0

 هب كندا هدو لف اروع
 رارم عونموميو (ةنازك نر وبقول ظ

 1 ءهدلعز 00 30

 لوني دات! د هاف 2 1 وبا ت15 ||
 د سنو مز اك افمااكا عنج انور مرن رطل 2

 ىلع ش ه1 ننو اهلؤذ طوبا مع "ليني ومو هلت هوز افلا عب : فيمشف كوب

 هوزمرما مادلكك 1و اتزربق ءذد ترن اهو اكن 2/174 كيب بالها
 ضرع رم بسال ر مطل و اانا اقداز ا ْ

00 

 25 9 1 دا
55 * 1 5 0 0 

 ا اقتسام 5



 ا ضاعت هيللا 1 لو ندرس
 لاب ذيك لي ركل تزل لوك كايلملا 0 3 1 1

 ا رْعْرَمَو لَعَت هد زثْعي هدم“ كرش ا: 7 قانا !

 مئات اع اكتم مث 211 ارب ام لريوؤتز ا مندي هو هن ةاجعجرتاذلا ١

 للخبز اعنا هلت ةديرج از ]قمري 2و بلع 00 اما يعش م

 0 اكو او اسم ءتمارت نزع ةزو بارع رج اع
 دعوت

 3 هع

 مرن اهفرردل هو نزع متنل ل! لوثر ايوولت !ذيريزدل
 نادال يلوا رن ال: رز يدوم

 ماهيضلا)ات5و رْرَع د !ديجري ةددم علا تو راهم رتل 8

 | ابن ماْنرو جاوتم :١ اطارتمل امو ثرخبلا] مكي و ايي اقكلا تنك هَدْرِعَو
 ا دإ ماس درع اؤرورد) طم)هند) منها تنور رز الورع ثناكرارأ

 | معتم هاهنا هرج اش بأ عوريرشب لقب نلع شاذ هنولوشبر بيغ ١
 ل افرك عد اهلل اك لركزو انهن تعمم ف هد. ْتْعِهَسِم مشن |

 ٍليدرق عمزاربج رمل دبّرْف ريو جاكيت 2 نلتغال و قرع اهتؤنو ]كت

 "لصوت ماتش اه يونا لة جز ةرجأر
 مواويل اكل واكلات زر خس ذولا ذ 5 يش اسوم |
 0 خيزخر اكور اعيجاوعتت ا اذ طاش
 ل تحتمن] عزب اَمِرل] لو هيل هنن

 م ذا راتو ةنورملا برم كتر ةدشن
 نيعتق مرو عن ]3 ركلس 28 هيوزعزم هلرشر اهتيارتم اهرركز م 1 راهتزرع

 م ا نم فوتزلير يطع ألا قيدبوشلا و كفار

 اسرتك الر ارزدرزجرم ععر اص عرعرتر اش! | اتيستو هارت )و
 ا اونلع نيف زفير ايكو ةق 1م عودا ويصور ظ

 جور اضن ةنزرم الطرز تفوز 1و عر اخ هئ 1112 هجرك ا رعضت ةلارجإو
 |. هيلم »ب ملَسو هئلع ندر اه هتيززون ب 2وزتع لزم ةورز تانغ

 هك



 يب 2 01ج 3
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 ةرثر هناته ا وواشرز 0 يلا: هلك
9 0 

 1 ناتو
 دة و سا ظ
 ٌزخار' ايا 0
 اه هلل لن اك ةنززإ رتل شش عزم روك مؤ 200
 0 . طيب عزي تلتئلك رف يصف 0

 هيما

 قمت 000 ثلا

 انو عن 00 هد ص 0
 مشل داو ناياربخا نو د ا
 | || تاه:لرزغلا لسة و رطاولجر نزرملشل اروزمتنبت خوة اشو معنا
 رغم! ره آر و سعات هلا لعدن 11 لولي |
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 ماندو ٍةتئاَرِبْعَ) اه ايد يفعل ا يقفز ادع 4 1

 1 له ]اهو يتم ل لول: 61076 ازور :
 ا سام طم شقق :هذن) اَأزبق أن 11م (تْيَع قر يل
 ع ا 1وزه ٌوسْوَوَر 1

1 1 3 0 650 2 

 م دنع ا وصوط 1311



 ءومتملع هللا اق ينل 1 ارم !ثب دوني ادهن ؟!اننخو

 0 0-0-0 00 د 2

 ظ كر ولج اسوم واوا مار خؤييزإ لك ْمهوُرح هرج
 | لب مغرم متاع هد اولعِمَو اني ] ثُم موس امو عربث رع
 انريش عنج ]نعت هز اهو ان 12 ]ر يجسجَرف تجي رعت
 سنا اواو مهمل زك ١ هوز فيم يذلا ::لرشع لرش و ةنرت اد

 يسد هلا انا يب جامل ©رتشلا كغم وبعمل فو اكيد ان ظ

 ا ْمْيِإَح دعو مج تبلغ عنق ادنباو ! جت نند ب115 1مل اَف قو

 ١ زف قلل و ذو :عدرفعر# اًنؤئر برت ومار مَع تقرع ءايلق ةلين ءايير ||
 ْمِنلَع ائلَسرام" 0 5 م عند ]من ونت ف !]وُنَم ءاةريزلا امينا

 1 رعاياك عنو ذب ال1 اهيؤرتإل اًووتغت عر

 ١ ١ ثناكرو اكتم راو دووم ةاعو الكندي انشا ةفكور تب
 || ههتنل12< 00 17 يبي ةدس فرخ فا ا رذ# .ةييؤرت# ) ةيفوف

 أ يلع واق اسرش مامي :عزغا عور اشرت 7 ةودبَلع ا

 2 دضفْلا رت وسوم افن اوك 1م هدر و ضخم

 ا ةرشع عضم اه م بس ةئس وت ]يفت لك 2203 داماس

 قيل ةين لع عرازعؤورطدح تذل عب صم "بلا
 مِنلَعاَمل م لَه اسال د امجاد طق اًمهَسف ولسنا تعز! |

 :فتلافو يتعبد عشا هن فقول ورم 6001 انف فمدل إب

 يزغلاؤزم ةوررملازب غش ف راه انف يب تمي ]تي اتي: قد )َوضَر الشم اع |
 أأ رمت ثري هك رمح تلد ةيجص مُهَسَو هلع مند ضو وينتج |

 ْ كنبَرْدُمَس ية هذه اتيت ةيلخ لزم هي عزا مؤ ان رو ل]رم ا

 مم غناوي نك لير ويت زا عاتو دن شل انا ذب

 ا قامو هلق "و ةكرشلا دق وزر احسن مق هز1 ذر اذني
 ولك تاجر سلا لبث رم نم 13و درب آد 2
 هدم دكا د ع ايدو تع حال حد 1



 ا 3

 دم اوه أر ميشت# ريف. حرت ا رم روت 1و عينا ارث افق حاشا واو
 : زاخو ةعاورزت هتدْتِعُو باك جاز زعشمَو دير احرجرتل 0 0

 نم أ اهتماما دوام أا ا داو

 ظ همن رض ما قر در ا 0

 | عل واج ةدبح اكد !ازهز اكو ع 0 رابع هو ع

 ناو ا ا ام خيداوصٍوووهَم رك ا
 | لعن ءلؤفمو _ رار الج هوس ها اي

 | لاف ةلرثما 0 ا
 او عقارب م 2 5 ظ

 اوم لوز مشو مرة شم دعب ةةورطمو ةنِشير جم ارخ|

 د: اركاب اخ :اوعس ات مين ] كندر
 فقم ورزاكو لجعله زركر ]مك زف از جلو
 ظ ل م نكرم دنلا هزعرت 6015 ذِي ]ذ
 | لا وسرم رول قس ص 0 قب مل هرم مقَعبوٍمْيلَع دكا ٍره هت زوشرز

 | دل ةياوملا انااا ةدالت شوجو رتب ارش نفرد :

 0 زثي يونس نهد اذغ11 ]وك عرر دل لزحرراشت )تاجر ارت باك
 ظ سالت لوجيونز هتثور ماو دبا اريرنث ول هتبارهؤشا
 نازملق طوير واكو اخ رس جو و :«لظتلرخق ةئ1 151 ركل

 0 ردو مقل ج0 ميكا رطبا زضحر اتباوخريزلا
 يفك ماه هنآ عه اب اطكتور درزاؤسم 0
 مات فرس عج زل 1َعَو ممم 1 0
 0 1 1 ةلَميوَرمم 2 / ةولف ةيلؤما 252 !ورزاوسأ
 ] رشم تول ك0 1 بور 0

 اي هس م ل

 رهان 3و9 هانئ
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5 100 | 
 | تيرزعم عضزق طوبتو هل ارتعيز اول !.لرطع لم عيش ةدشن يقر قريبا
 يرعاوشم درو !هنيُو ةلعام: قرش عيز ااييرخ] رد ارجو هند لشد وزو ظ

 |ءلدباقرَملإتولَرَع ل لرمي :لَوْسَمْل 7" وز غومفو ةلَعوم ةلَرْشم لرش
 . د وو د يل راكد از ماتفاتو اح

 || ةرشع ةيرعات ١ د ا كو 29 2
 ظ نك مقا ل علا كس حق ا
 اًيَلَم ارث ستيل ُهَم ايف )امطم طن ور انشا ةكرشلا ةعقف] راو 1*ةرشدا همم

 يات: اورو وباب 0 00 |

 شبت 5 امنت ]م ةورم ةريرسلا ةغبضناو متفلآو لبهارمز ركيحلا 21عزج ||
 هللوتت لمع َمَجِوْيَع ذنبا عنو ةضاعلا جم او هيه اكرم
 هلي 1عاَهِلَرْوَعُر ارغب وركوب لَو اجار ترمنا مين "ةلثل ةلّرشع عضب

 هِضاورغ خغاَدوِسَف .ذ ةيزج)1لرنما ةئرد ءِءاَصَو 0 ِ

 0 ا 0 257 ُهددرْزَم ا
 2 الرمح جرجا هاله ذاكر ثمل 39

 م طزرغ مساشم 00 رراهورشا عنف عب
 ماعلا هئبلع سام 1ع اجي ؤر كفل جحر اًميرخْرَف دبل

 + اوما تِفرعْرَفَو اي ميم طم سه اسبذر هكدذ هجرت اند1و

 دم لَم كوُرغّروزشم .و عبس عمسوتب : د 0يد2 منيا ِهداورْغ ةرحعو طل)ذ !

 اهب اددنا زرع نناَوِيمَو اعبم عشن 3 : تان ياو غش 1جاطخا هيلع
 طعن شدالوطر ياني اديعل ال زريهشملاو دلل اتي سئ رجرلا |
 سيرا ل يل
 ْ بلو عئالع”ءنلا 0

 ف تيرا مدلشدن) | انإَع وي اذدز ولت انكر
 نناقش ابدل سس



 ا د د

 ليد دناعرطت ايما ةةاَعتلاَو عند هواوشزرلاو الار

 اة حخكاذل وفم عزم 0 0 مساج موش عع مج كرف تيدلو ١

 6: ورع غيرت نال : موا ءلوأ هليوم مو
 ا ةاكشإب ةمبلطوتش شؤم طاري دو دعنا اَجورَمَعَيدَصْمْألا |

 )سوو

 06 وصرنا رم .ئل رهاب ابو لكرق 0 وسو هئِجاَح نم

 م اَوب 6َراَذَر اكور دك أي اًزرثي 5!كتسو !

 06 مون ع ا ظ

 راعي از "ايتن ميم 5000

 ظ 0 0 زد اور رمز

 نسف ذا يوان اكو ذراضن أداه جن ار

 ا 1 هبرستلف 231 0 ةلملاو هةر يزناو

 لل 1 5 داو ةركةقزم
 1 ا موه زد رسل عيدرت]رث] 1

 0 ا |[

 ١" ب موديل اهدا زو هارؤع ل عر اكو
 0 5 3 دلع هدد - 1 00 ا
 ردن الهوسا دمت عمال ازد الازياء ا 3 2
 يلج الار او ثا !ةنناو دمع درا رعأهيؤرو هَ ا
 رول ايذ 10م ةواعت عمت عونا طضفن) 4 فو 4 جحد ةيو عنا

 ١ جريد ةربذت ع ذكيا 0 ا
 ءامعارخفازعز 2/7 ذورمع يرن يراك و ةندلَوِجَرَرامُع

 1 00000 00 ١

 روش افأو دينها جافذس ورك 0



 أليم ثيرطاظب اجو فش ريرخلا فب طب ءافختارب 1لزوز اكدحم نل
 ير اير دل اجرت اد 255 ةريراما لك اهب اض دوم قب غنا !ةلرّتن
 لّزعت امى عب ب اهيودششإَو يسلم جدا تكخ اغيلب تيك اَتعلا
 هرجع زلت .ةذابلاو معا ةئازم هدا ذي يراك“ ةلدلماو

 هير اكو هذه عامل ل دلعرلا تن ورا

 ظ :رف ةالون ا ةرزسش ]هال ثْيَو مسؤنب اهبيز الاماميه

 || رشكاورسيبجرن مجانا ثقيف ةئ درع ةنش دي عراخ
 زحخاإو داق و غمز از الفار علت 4! رورزرن هند ارث او مدت ||

 ةهدص 59
 0 اواو هذن] وزب هتدارئ عرج اوراث ةتازن ا هتداردقرت هذ

 نإ ة لنك امنع ةكبزم 6بناان امل عيت زرتكت زعم مطور الغ ةئ1
 ركن عرض يفك! اع : روق هيلع ةذ ادثلرو فقيل طغت |

 2006 ان اريربعيز © شرعيا رغزوعيزأل آو
 نَمِرْتَو هراولا يو امو دا كا ع
 سيف دالا ةيلدوريفب اشيا زارت .ٍ (1ةاشخالا + 6دَلَسْلَسل !َود!رتا

 ةجنلك ينك دوووم و ل كيلو ؟ةكيششالا «يكرم وعر

 كت اما, مْدلْس ٍدللَو فَي اَمهناَرِم ِعِمْوَر
 ةشنو) اعذاث] ةمكذو جك ونص 2 بقكرل]امدَحَو يآ اكاور رم انؤبو شتم
 دير كلل مجلة كم ذل ةضراعن + عيت ج3 ذل ارث

 طورت نب وزدكا ثا دمر اك ااا !ْمْعِإَو لل عارشا

 الشم ةلاور هم ارهالز اورعلل] انور 1و ]بسن ) وذم جرد عع 2ك له 21 ةقيرككب
 ةيوتنتا ]عتب ذَشم د موتك ]و قووشل)" م 0 رمت .ةرغلم

 ميكنلإو مشدد 1115و وروي اسف ملط :31و ةةلظرا زا 1مِسبدَلإَع |
 موا ير او دو لرشعل ]عفت 3“ ا |

 ١ 00 .لجكاز اعشاو قسؤركش روبوت

|| 5 

 0 0 دع - 2 ةديشمنس و ها :] دوو علل ]3 ةميكز مد مَ

 هددااعجر عيونو ةئاقبقرن كو عنا ةنس د ا قروزيرشمل تر تبوتتا ||

 ايرقس



 )نرخ رجة ئازناو ممله ةليزوراتكاو !اًكمز ترؤملا عَ رغم

 ا: [ذر15و محمد ةيود) جزم اكتم دوم طططجو بعز وزعت يم وأريد ورشا
 رمش 53 ين اايرو زكر كم ليغ جل هاربة زل ةدسروفشس ورث تش اري

 انيزا+ لوحي تل 1 معي يا يم ةةتموتير ا ةتاوزا وقدر تعرتا كمان |
 ياو مداَواَتَق 31 برك اَبَوَفُت برت او اظكنا رتشآباسإ

 ا 2 «لرتق# كوز ع كرت يبو

 تايم الكاب غرم الواي .قروكشت ابرطتل (ثزتم عمد هير ف غل )

 2830 ءارعازعمو ]معتم 00 ل كح نائل او وو

 ىنطراع ]ار اعك 1غ ذر . ضر جز ميدشب ع وز خامتر ززقت كعب

 ْ راهن الرفرف فرغ 2 ابدل ذ د هتبكخ 05 يري كرك لمت اب

 | عجاوزب اهجبارم هبت عز امها ام غزت ورا ةض 3252

كو فيلد اتيبزلعت ةم1ة ملغ 00 د 21 ]اة امش بيسر
 ا امقا

 ؟مدؤتطبرور نطوط دور وطغت 13 ةرتكلا مقا هيو ِعْميأدَواَتمتاَو
 | اشراكضغ يفز ضان كو 0: اذهل ةيضفأاو ةنوقتو فاعور
 : رو هسشسح ]غب ةمشملا ثفيتف ورشات يفشل دز وف لرثغو

 31 ةغب 1ًدل]) ]ؤ منسم ةبان مثشت زك «انكذ)فذْرَو |

 ةياوطا ثا جا ىييلع فرت 6اميازنام
 عب ع 3 ةكذاكشم هلع يرعب لوف فد أود الأ

 در نم ل لوف ورش بز دون لرتقللا زمرفتو مزاد مكتمل طوثدا ترَع ا

ا 1 قرتحل ةيهتشملا ب ربو تنل ةكوثكفم هذآ رجب
 انا راطن ار

 30 و

 ليخالاو ةلينع ارث عرْكاَلو هم هن ز غوت ل لَو 5
 ايت (ماشبا ان صنف اري دب اع 0 ٍ

 0 زا ملت َّث اكاغريرشع 0 1

 3 د قيل شيكا اجا كلا هوه يوزع امورك

00 
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 ْ هن منزكرغزاجؤنيو مل تقنطغلاو ردطهو !ميزلعت 25و !ورتضاشلا لنا |
 | ااراهعشاوةع 11 ةْؤَجَو عزك دا 0 م

 | ولصنلا دف دلؤرو ةينرولا كرك اريثت# ةاراو هين ١ ةخاعل ردع هذردعو هانثنل

 || ىاكو لوفر اَتَناَوْدَماَمْقْلا :اًمريوأب ننال هع انما ةَعاتعَو
 2 1 انما قواك ةلشدكا ىلع |
 لع اج وؤت عج ذاك اتقوا اًيرنو الرْغِتَت لعَواَرْعٌوَت اليعاب |

 اور اهاوم عشا انباز باير وكز وو وصيعوتر رق رض ايآريشلذ )لجان

 0ت تا رم "وعرب طررب يأ لدم وغالي ا
 / اهجاولئازئمو جب #١4 امنع ٍةجاقلت اب ثرشر اخت + الابل

 ابهاو كرمز وو اريام 1 ةرهسن فر دع اع اظرف ءد ََلَكَو

 اعقزمات ارق تهاومرتكل 33 1: !-12ارقو اجل دَنَم
 | يمني هزمزلو ةيبجس اجل او اكله متل 1ك ةقوطكشم خلو تلم امين

 هلطاو وب !درهندورتج منعزل امال ذا ربات ل ورؤن يكات يم و طعشم ا

 : دوج ف هو 11 ملق دي هي غنم و زن

 هب ميروكتي المع جو ورتز امج اًعيعبن نيزغإل ةازن ارد اًوثيو طف د اسد ا

 تيرع زكر الهجر انتكم خورعتمك غش ةلْحَو ا لركن اسَييبرم
 || ث16وزت هد 100ا]رخوف اورق ادخن ركتر ازرق ر نر رخُمد 2

 | عرمةا ااو تتيعيرِاَو ديره جا رشرلا دلؤخ +. ناو اةرشزم
 رالخام شتا بون العرش اي اذ علا ناهقن1و ةيورلا هلم

 | ارم لوو افا زغيلاوخ الو عمرهم اح ساما
 || +اعلات نبا ةقررلاو طب ىهتر كازامنث !:1] مسكن نقدي 6 اورلا
 :رامتلا؟؟جاعمامعلو لؤفرم ٍدوْهَجَو "و رماه از دهل] ون انو ايردإورورلا

 اساور دع ! اتق (: ةزح ملمع دعت رزنملا

 اق اي اًكلماعت مذ مو 5 /

 سايز يي 0 عدو م
 م _ ل1 * لت ورام اع سس

 كلاي
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 اعنع هك اع هزا ة ومع اور سال
 ووبسس هو د, تيشج هي حلاو + ظ
0 
 خيام ناتاشا! + د كقولك 1

 علف ةغب ان اهنَعْطلر وفر اشم هرغن] 13

 ْ ادن اني مك كَثاَخَب م دآك + نر رباو افنعلا) كاورَلَو

ايشادو رد 0 ا واتا وراك
 | .لغ اردنا ا 

 نير انو 1 ج10 آب 5 ٍةكلم انما دش رم ا

 ب ترم .و كسل كير ا؟ارو و م3125 |

 مق ةنأ] ضنا رك ُةْشَوُل] ازَديَو مهجن يروق ٌموهَو هو عوز دم ج17!

و واع علقكم ميم عفو مهتم لور ذم 3 51كيالومدا |
 ي

 ل اذ رثغم زغةكقو ان ركبزدو |
 6-52 عقار مضركرل زم 51]1 ]|

 0 ةنرفيشم] ةريهنلا
 . لقي اائ1وبامشأزم غمار .اتاقراعزلا فات ارمادا |

 | ةزديرتة كرر دلو جتا جت رب مل !ممخ كيو ةردقق |

 مهسم]35111هلآ1 ويرمز 11 ندمت اوثال را

 (لإفو هيأ يونان از يزتز 1 كلو ممعزن] يكحل ازعل ايو
 -مهبورق رات طيش ابا ذيفاو ةيئيق خزرك [ض
 هباواكا ترم عتئارمل 15 انامل ا

 0 00 ميكر اواو زم ذث انج كياذرث
 اما قاع مد مك هني اطؤسا لو يدم
 انام الكرد او انام هئقسور اكن ون] تصور انه

 | هب ]وتر زوارنا تاون زم دير ع وروما ل سا ظ

 كه 0 7-5-5353 ا يل مص لج ل ل ل بل
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 زق 1و ادّزورسلا] و كا
 3 0 كالا 31 ةفائوز رم 1ع هش ةريمت ا
 بكد إني ارم هتاؤاتما دل 0 آو ام.انج حا ككدلو

 كم رشدباز وفاهم | '

 ل ينق لمن ع اكزب ._ وز انف انك ؟ 1و انخت
 امسكت نط كإنو نت !فلياوأ ثناكانإ هت 1

 1 مس ط0 عدلا ]تأ ةكيلشإلا مَع ا

 ووش اطعم يزوش قال دوت ركن
 دنا وو لا 0 رج ف رزد | عؤفْبرجل

 أ وسزناوكَو فرزكز رخام انام اكذاعلا طبآوازمق
 : رودرا غو تا لوف فرو ةزهزم , ]15 كح فلنا ةع مكانا |
 0 00 اًوُنَمَل رئي ل فارم ع
 ماو كل ] نت ةديدزشادل)غتر ثغرك, م لزاورمات) ةيفاونم ملف را

 | يميانم متشاوتع اقم عاتتفإو ناق] نتن ضمت جرخمتناركذآو هيلع مع

 ه لاخر اسارششإ) 0 ٍهاَرِع ةناهَو] النع١
 درر غال ثوم يفند 0 0

 ف عوزعو عفا ساق نوززاق رت هرعئرف هب م م هرمز اور ازد

 |سرجد»لا ل طر 0
 ار ا ا |

 او + يقسو 3 تحرر اة ) ْ
47 

3 

” 
 ّ ] ]كيو رلتل] 2 فني 1 1 هد اك ىاييو نْوَتْسْراَو ا
 |صور رم دبجاب راضاازعم اس غزحأ كف ثْعَرمر 1مل حن ظ
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 يأ تندم +زركو يذل انام 2] غرر 15!زهو هدر راينغإو 6:15 ةئخلخا

 ملل دبور 6 ةدر آو ةَحْرَد1َو خول او عن مليم اضع هجر
 هيا )كا هادش مطومرم هي)]:1 ]كو ةيدما دعو > ؛اوزت١ذاِّهشتا مب

 5 از فلن لوف هيروؤت انكر 13 : !قيلن] تلدكوُم نا ويش

 دف اتم اوه برات زوز م كتم وهاني هزل ْ

 ذوخل ختم امزوبيؤ اهب دسم دو اممم ابهّيذ|َب ْث فرخ كنك !ةلوت

 ايدو دل ايري اتغو غرزقتب تع ولتشلا علت او هرمنا از
 هوز زنا زرق مرج اكيازمو رس اوخ زبك مكره )وجر.

 يي ل ب رايتس لك 1و داو دكت ار اميز الا ||

 : ذ هزوملا ج ترثي مث هذ) طش الوز كشناَو كحل ! عزسعأ)ةةيكرو
 5 يورغن ازس اه نزطفج اضق او انه |كر كر لاو ارز

 نراها زرثكبلا اند اسدرحارئتخوم ارش اهزوثكيرم خير )عت ُدلؤف
 ىهيررتلا تيك 01 هد امم وجا زوطكملا 5 !انعبن 1ث هك 3 0

 اهئ الكبقعت رزه امون )لق زائد ]وش
 نار ناتريواقمل غلو جوزها طلو ف دل نوت غب رز اننا ي15 لح هكدا

 نما د يسد اس املورزج 3
 زمانا 0 كيمو دوش ل ةزفك كنور ب كَّطَن ساو ايا شب ابر الاقي ول ان ءاجثإو

 4 دج

 هبوط عب. حاز نت راو لوز فلانا ها

 ْ اي راو دورتع ةفب هممت لرتف اتترثير مز ثشدا انتجت

 ظ ِهِنْووكَت ةيمتكز زف جرا ناتو كزؤنوزا«رزفت وكيل تسلك أ

 ٍْ ةنباز اوهن) بتكِد كَ ل هلدلن اك ل مسكت كاز اماسريازس لغو اف

 |( ةضغش اتم ا! اَيْوا :ذذي اجيك الط هاج جو ل زوأ فرخ ]د

 ١ .ةزسنك] جلا ذي فقرر ان انو از ال112 ةذ عم ةقبمل 1

 | لع ففجو داعش ارءزهج زف ةياهرسم مداوشولطل) ازخو ةرشمب عرس |
 أ 20 ةريوش# تيا رو ارب !ضشب ب هلع ركو)و ]251
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 ”يييرؤلاوو نلعب 1من ]ك ب ةهسّنم تنك كَم 0 3

 ٍإ مسه لا فروض وول شما يزعل ايوان اذن

 نكزرتورع لاف ||

 ْ - راها واف راقت اك طخ ير باق 3
 اهلجف نإ ةورتكشم ةلمجاج (ةعرمر اه اهلوض هد

 | ىسك قرف ددعوزتم هوز زم ,قزشل ذب عرس رش
 دانؤ ايرق ةيلف: وقتك كَ لَمْ از م 0 ا

 لوب از فاهاو ب اطار قزف ورا العاجل
 دلو فز اتيزوع اكاعت ازغ 5 له تن !13 ة ٍةموصْعد دلع انور اَو امْلوف

 0 الامل ةقمؤا هن احول ] هنت هلغور خرق شايك |

 دار ثا زنكو م منو فك قركساوشك ون
 ا تاتا ورب سما تام ١

 0120 0 0 الا هذت

 ا ابنا ]غم ]عون ةظغ هيع كرت درت هذ)ازك لع لما 4 ءلهيل )6و رم هو هلثذ |

 اهخالت هلزفرع هرفةمورئسلا ذو ولو ك ج] تّدشوو وزع ٌةتاقْنِاُجا]َ

 رت ا زك هيلع هولفغملا كف, مطار ]م

 ه0 وراح تراجم همر عاش ]زكر مرا ةوشاكر انكياراذاتو
 ا 5 2 دقن هتك كوخ ايؤتشُم ”لرثك ذل و

 روشه ثم + وؤكسو نئتاازخ 0زنئاو ةعاشونإةرطا زها
 بركس وك د ثين 3 قمل 1و! عشن) بضَو دب 32

 أش ايانازع كف ع وضخ غطا كيو اَيدق دلؤغيا
 دك ةقشناَو ؟اتناب "نم خا الكوفي اإل يطع

 ]وول اقل بكب ءاًم!ءلسن ا ةوشت اي مدلك ولف راك ذو 5 عاجلا
 اقع غارذجو نجل :هذيرز جه اهنا: ير ا ا م

 و ع حا | هلو ارو: :روخزلا

 أ وع او تل او وك تا هرئاسعرنا ماتم اوتِدْوَعَِو

 عمم ا يح عمم مع

5 3 
 يسوي هده سس سيبسسإوتنت: هدا

 اين -:2للاب7ابسل

 كل هس ل ل



 ا

 حا دس و ١ يمك

1000060 

عب عاقل ازج هوجو جطرورسلا ثييونغا ت كل )فرعاشد]ريزم جارها +
 1 ك

 رعاة هان 7 ب 111 تْئَوَراَ 21 يمكخ ب غدا

 تعازرمزرخا اذ وت 1 بل ا

 | انا, نترلدقؤن ام كلذ تيكماريز ردؤبيزاقوومه 6ع كم
 اذن جرام ةشلف عيار اهنا لزح 7

 : جات ةهل

 تلبولعتت ان اك ثراه اسم“ ل اجل فاكرك ردا

دمار اين هيل ايما ان هذ ركت ]و
 فز درعشل هذ وَجرِمْأ مك اا عمت 

 لود اَوِياَخاِب زيثلل ز هاقونع م تقرت 0 ب أ

ست هدمت اذه اثاو ةاوهسلا كوالذم هز يرعو غزت
 |ةةر

ب ن0 ةنو لو ىو درك هزي اند واي نهي ماو
 ا 7 

 ظ لفات م6831: راين ]نقب هذة وش ع كلل ١

 ةيل ذر يقوموا
 نيام ل نال اكوا

 ا و

 هام

 د مب 0 ا 7

 ركنا بند مشل

 اهل رب 000 اخذ!
 امقدإو عم اس1 وير مله هايزشلاو او ميش تفرع يبت 1

 هاني“ مال 0 ]عع ا رع 11 ارجعزو رخو

 ٍ 2 1 فشل هن دج

 لع لو تحرر



 عدرا عزت جانؤخور
 ايار ١اعاض ا

 قيةووصو هوو كولا املا هاو غم ترم هر ل
 ٍ ا 0 20100

 مقِشكل ]بو انجاز هلي اعوقسن ||
 ةيرانز اختر ةرخوارمؤخات |
 0 ,فاوخل 00 ةقفوربب مكه ألا فنعم )و

 | مهنايزجتاو ةيبتسئ امن املتف تل لع ةقرتشم هل دش دب: غد 1 طيز اق ملَؤف
 يا دايو ةكوزشم اررخد) زهرركشلااب عرزمم مكزشج زخم بو |

 123 ها و وبكر دير ورب ا
 | طن ِتَلَعَرَع ةرْواَصَو زاتيعامت ةَئَسْع نر او لقت ِروتعَتئرَم اميل ]
 ْ 0000 + كاتو 3 !ةو لترقراب « هلؤغك ا
 زك ياتو و [دزع ةبلغن دف دبي اتبزبح معوَضَع ةلجوو طكزناز غشنا
 ىنعو رمي هور اوزغ ةجلفش عاما ثِاَو كزشا) نام نجا! طل

 سو ل اخو دوا ْ
 ظ و انب]رغاك آه العا است دنا ]ع ةقرقكم غلع اخ جرت 3 1و

 ْ 151:15 عينا ذات كت اتزيم لش الوعد يشار ظ
 يصل ميم و كلا عوني زينو ذل اراك عت ْ

 زد اخد يي هزفل + مالت و كوش اج وما رذل ةلعو
 رفتت وز عيرردؤ الز فلؤ زل زبن يو نيه وطاف +

 0 هننارهرهؤنلو لدور اكازع: اوْنَيْرَع الرام لرزخم هلا ةاممتف |
 ( 1 اين ايم هج ياارظيؤيا لذه ز قزوز جا ْ

 ناضل ةفيسار و هلئفاَمِهْيَد] هدّضخ فنعو غم زعاَبؤ ائعو عزدم
 روش ا شارع كِيعَةبانِيا اب ب اعيش الا ذقن كائنا علك

 || عاتاو ظعبتمل َضرَو دس 0 !هاوزز اوف عت َريرْوَصَت اكو اهنا اكد ا م |
 :؟ مارال اكؤريهزك مثفو هلعرخْسلا لن ةلونشرقرإ :اعاضئا اشم



 هم حشا راق دل اعبي ررشنت ب1 لن ارمز فور وز لورا زاره
 ا ) اوريلوتف 3يَو نمل ادنأ متم ةنيرف |

 هاو ير هدابن ثا ةلوفو ب هئس] شمركت
 هاج لد إو بم عورف خوشيز
 لتي وانك ]و عته اوتسر د يورع

 اعملو .ىسب طكّش مث 2 م ا

 يع 1 00 سلا

 ج9 ا و م دفلك ةعاقكلاب

 #2 ٍُّس بسس قفل ]ب عمُشت دن تت نشب أ

 ول رت تينم ةءوزملا خيو . زو اًوونَو اميؤئرغ لوي ذي
 ا ا اي وما 5 قلعت ابين اوثا دال لاه

 ظ 200 ١ ادهش ميقا هاف ةقَتاَتك
 :افرج ءولفملا سنقل م حاَممام 2ةايزو قيل ونشر امم ت1 كفيتشم

 ىيويرب ضم رخ ُهَعْيْدي عج مفك شم زكفؤتش وريث ةغت اك اهنَهَع قير

 تاتي كان هله هي دلرااروب وكر مس دعم تعزف
 ٌنخَوفست ثلا ه7 0 ا و ا

 5 مم انين معلاوش اوس ةنشسخ“ اب ايدو كاش ١ ظ

 ظ دسم وجب وضل تَضْعلا ام اًمْقَت تناوتح ةدكقت )]زّرع
 قتيلا غل دشن ة يرن 1م تنك اجر يكب ذل وعم هيغل |

 - ماشا رخو جرد منار 1 ةلشازمونزبا
 اتيدلؤن ةييورت كوعيرمو كري مكانك الكي عل اجر اجزم يم عانس دب
 00-3 هلاك اثناَو ان جانوخور ادت )ارم انج ققع

 شرابات هلق هال نر ةوخأ
 ْتَعاَمكا اَمَناَسْو )امثال 0

 3 ةماعلا هل طاازور اهرتفم ايم ظ
 ع ل 1 ل ١ ل و سس

 محم

 غيلخكا +. عركد وتر ةرثورمت

55 
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 الزري ةوخاتزطإ هجن اوردر الراب 0
 5 درع ادلع

 ريكفتب ل اييشلاذ دلع ةلْؤلَو 7 هايف قيرْفلإَو اًصيَسَرْمَم اور 5
 رت !اثكناركث اب ثلتت 1[ سمو 6310ج خو 3

 0 0 اراد

 تكتبو 0 دو رلا ل ك ننس ممياثلا عاج قرار انت

 كا تي ا ١ اكد )و
 1 يا 2 هوو اوت بن توصرَذَم 1
 [ىفرتت وي زتزم 12 1

 تقام لاب قل فلام وق يضل ]ب رخل 19850113 اءلؤف ضرخخلل
 خا هشبل عزوم اوشا اهي و1313 ةزد)و دوز 7 . لرَصت) درو هاربا

 لذ بغرب جاتصت ذنب 12 ةماعلا! تلذ عش ولا ايروعم يْلْو ف
 لقباودمهووع افرك زو دسمزؤع اخلي هوجو ةماهايز امشي
 مب عال روك عربل اير طري 1ي]ز ينفذ تعن !ئئاديد

 در كو عيب وقول ١ هلوقيتس دز ًرممعف وب 251+

 ةفوط ع عون ورشا عبج ود يرده ةقيرش زكسح ةلقبأ لاءاوهسازؤف ا

 باوش ]بيزو كاك عب ذر شامل ورد طذبارم الخلا طالع اوتو دل ب

 ل هر سعي ] سنا ةفرشرتم طل عزت زعتر تإب ةّصاح أ

 نعُو معزز دهت] من : اندم دلَر لع يشم دوش كيرتإتو

 ثبت انور ةفوش ايلي ةقفبإب تزن. الرامات مٌمعِف

 زهران تنطرماو كذاب وختم اووشملا زمانا ز عزل يوي
 ْ 5 قصت جورش اا ازا :

 ٠+ ميرنا هورس“ يف في رع انا ويتم
 ُ# افَوْش ا ةزمإكو انوا ناد امس درتت ل اَوأَح اقل

 || تاج ره امهلا) ان آزدو عركلل ةكامد اك تعدت عادا زخم كيزاو يوت |
 برغل انما زين ليا نمل أ ا شا ةلرالث عوتم ءدإإ 5

 ! عع
 ا

 عوووسجي - دحض 2:

 سس س هيح



 ا وشو دل !هينَس اراذ م
 ا 0 وا تو كتارا 06
 (تارةعتردارثاو املك :ةاوزبنا دو رثمخم اب اكشن اكسو زذج عاود

 |4917 اتمخ ]رف رئجعولامر اهي لل 1١ ثكرزب هذه انس قي لَعَت هم وف ٌةررفره

شب ١ ردع وطن علك ها رروشانث) راق لزج لتعود اللون
 | عسب عقننب م

 لعرب اذن وع 9 مزه ٍقلعَردَو انْح 'لش اوخم ٍةلوَتَك وتشد الَْمْرَعِلَو لق

 | ٍةنساولئاؤش عر معز ]فاطم + ةؤكتم هزار

 | امته اذا وهل دري ات اممم رعت قرنا عنز تارْص أل اوثكجم

 1ع زعامنوت 2:7 واب هدو ع 0

 | ةيزحت يبا 1ذآوررل وَ مي همز اك 1ةرتودا وش وست 1 معَ ةوَراَكاَق ظ

 عمان سا يراان رزكوسايزخ+ ب "لَا ةركف '
 زارا لزق هياتم |

 100 لشن ةرثغ ار دعَر اسهر
 هيد مرام اع ظارتكي دو رةفارقت !ةراستتت1ط

 ديم عشت 1ْوَر ل كترينا متيورععوسلت رج وو نجوم لؤف

 .المنهأكقرْوزدَيأاَو رب ناس) ةيئلو اعظم تريرش أ يززاخ |
 ةجوتقعم ةيركمك مرش دلع +ادرتركزاو هلؤف اف ككاو ا

 تاريخا :ناو بَ هب ير مرغو الو ضو اقل ا
 دوك ددو ءئلع موف هو لعن هدو 1. مج انفو كانتا زي عج بعرَو

 قارا ل لن لينا ؟ اذواق ةزجيزا ملفي ظ
 نوكؤسفر ةئلفنم جاتد ]ُثِدَلَو اسلئن متل ةقرقعد ةرنم ةلخ هلع ||

 دج دهب ع

 ا اور ةبلغزت مكرَو :ءارغقم اثَسو 5و اوم ةبلفنم هر ثنو هاك ظ

اض خلق ذلك ات لوؤكم بزة لماما زج | ١
 ي

 ةهرتيا 15 1 تا اف ع ل2 ةوشب 5 ادلع 1عَو اترك

 هلوف و عش ملا 1و مستني اًريادتلا ةكرم اما ع نك 1و ايو عيمتل ||

 وسم ير عشب رش رسوب ةنوزشنا عيش وذ |
 تيري م يي يي هه ارب تمس

2 
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 3 / يد 7
 ةارحهأ انيزؤن ممزتت كش ماتم علوقلا كلب د 2
 ندع زواق : اجا اهزغم هلت 20 ا عكر وت ا

 ىهروجاشناعل سا ادا ا
 حاَتَو مدتكب زينك لَعَو 1 "لذ ةورزيرطلا فاو رع 0

 هاج وأ دعاني راق ناي مور ظ
 4 ركشل] 45و و3 اب "هالة فرقت

 مرزجدا 13 اوم عرش اد هن هيكت قا نر اجرا اريد 1ك
 ردزست هاليْؤا 6-20 هعششو اما داووتنا ةقيقشتك
 يسر وو ان انكر 1 يرق زار
 عىوتحلا + ىك تععرذك]وهضرتبَراف
 2ليعم مي 1غ دلع جوكم) 3 0 لك ع يو اى
 قير ارقلتي) وانغ ]وعم د: عار هنو رف رماح ازا نا زنةلرطقووتتد

 عمرو ةزنأ اتم اه «للدخاب اني امنا قدششف ةليش) 7 ناو ران لزج دي | ةرو اكلات هوزيرت) 5 غياع ندب كفاك ورتيحل1 6! ةفزرا
 | مبردتزم أ اه الو طب اعدل عراك اذ) قز ةفورعر امك زودرسوال ن١

 ْ مييراكإ )لس 0 او ماعمكاَينعَر1ك1 )نر رباع نع علك
 ١ للف ةَو :اَمائيِعو نل ل رارتل الو اعبي 121111 ديكر مشل الو ؟لرش
 باولو ,ج لوزع:مل تنك 13] كيلزوك وانا! اوتو :أَذَم ثناكا ذل13 1 ©ونذ اتي
 0 2و هلع هيلو نب ةئرلرب مسلك الش ديمو كل
 نذل 00 شا اذ اررغرشسلل هلو جوزتلا + ةبكت تع 2

 2 متارشكي رشم ئبكلل جو هورس و)من وير اكا رقت عبس |

 بواد انا غر راس انو مهجر وكانو لكان! غي جامل دو يزعم |
 2111ج تدل ذرب طيز لك 17 ةة0زا ةركدل 1و الصد اكيب ١

 هز ميا واخ ةلور اور اصلع دج قدر ق١! لال يرمتم عزل هدرا ةاوع
 ١ ا 2 و ا

 ا
 ا

 كا

| 

0 
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 مازن دهم عجوزا اهشفت انهو نبل! ذب)) طف ةب اعبي تمن اهلف |
 ايروو ام رعت اب ايلا دعا اور اقربت اعسل 1و وج غض ] زن ايي

 ْ دوو اتنم ازعل كن مش همن زنك اَذخ هلو :ةزتر 3 نهم
 ضاقرلاورشتف ورب اسمي جيزتا + ةرتا) اشو دارو روم اذا + ْ

 رتب نصا ازن : ل خا ذب بع ةسذ ةيشتف ري او معين ملم |
 207 اسينا مليرتنل نر نموت 03 هئاريتاتجاوا

 :لكقا وفجاة د اعين 55 :اَيراَرَحاد1ر11ذاعرلبْل اجر اح
 م د ٌوُديُو ُدضعلأَز اجر ام اورق هكر هلا اج

 دامو هد «ازرب لا دز اكدت لقو ةيكرازا:

 / مايلزم اهيوثؤ عر ابحر وذو ذ ذ1*ةطئغم مضيق هيزنوتم ةتازن |
 33 مزور اياب نتي لكل وَ د 0-4

 ورا 0 0 ا

 ريب

 نيرا تر ف رطل يزاو هل عه اخوك ظ
 0 لو وماتجال

 اب هادو ا 1 شرد راش

 31و اًونيلْؤَف .ٍ_ رع اف] ف ار اخاف

 ظ 00 0 ادب اره ! ةيرك هش ا 33

 و عاهل ده ةراَرَِو ةربارلا ام هوُجكم ادد هلله مكمن اجو
 وا ؤف ملكت |زعؤزم هيه الكلا زبر العش ير

 ليشبتاوم قبلا مد ةلشو يك 1 ا د
 ظ مها نافل شت عزج ايفون ١و اتيزيغزع اهنا

 زدنا لموطنج ل حاضر )
 1 ل ن ا] هزت زب
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 ' شراع ادن هكا زرنا + جامي ةترنم ةرلصرآ اد
 اذ ]يه ]دعو مدر [تاباناك عي بس ماذا ملكب ناحل
 5 »ما مل هذ) كيج كرا ا متهلَو !كتعرشز 1

 | ايمْوَجِلَع ْتْهمْعَي ا كن عود هيلو فاقع 15
 | مع :ن)6ي1ةو عجل حر اتيعش فق هراتلفار اة جير اراقتما

 أ رييزنتب امتكت جارتعش ا (تنلعركملا خملشست ريحا جت تدار اجلا ظ

 22 قناووجلب 01 اتسم ةولمرلا يعطر ات 801 ا
 1 ا ا اوبح

 يار عيت اش ف 01 ارو يدش عكنقي ايلا أ

 وق ذوو يجر اذفإ 500
 رويت بقل ]رس دوزدا ببيتك زوم زمزم ّْ

 .اووناك]زدئاتفآ تْيَكَيَو ين اهي جو ]ز ناز هربا فن
 اري شم دك شاوي وتوتر )ع ماتسملاب عيان

 ءلر يمت ثعي ]هرثاورساوت طنب هيبهشتر و ريكو شد |
 يكب هثبأل ؟ د02 زيرتب ال مقالشا هرزداك طيكاقنآ ٍ

 ٍمِس]َموْنْؤَرِب اكل 6 مشن 21١ج اه كر تمتا ةب |
 ءباجهَع :5]معشلارسق آتنَو .ةردرسمن 15
 اجرا احم عرضت دين اصر+ فاسد ل

 تلك هناك يراك فورضات باق ارو
 ظ "لسانا زرق 3 اقر قر 1و هلع
 ظ 3 مو د هةولقزؤم يفازو ىذا < هزت :وزب) 6اس

 : )و بلر وز ”مجششإ ارك ماعفتش لل 0 +
 |راسما) لج اسمر زوز سيرت قر ا» رفددا رمت شترفو |
 ظ هلراتو ميلوارتبفا نضر انو زب اووناشناو كب فرو ارشاَناَو ْ
 ظ | وزخسك زوزو ز مبارك 6 ظ لئسك َروْرف برمب]َر ع غنم و امعيرزو ]خردك |

 اور حم 0 0 0 عنياملا اة يصلاغشا
 ظ م اهورعال) ىدكاتإ اذ“ «نع يذل لهو اموا تاو ظ

2 : 
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 هزاع كدا يزف ةووكنةاؤتك اير ثك لس امارة 7

 راق اثر لعرض 1م عشا جت ورز زج لد نكرم اهذطاو يمذل تقنوفتزم |
 | ةيوفارح راو از با اخ راحل واصلا ةيزخ يزخر

 وي !ونغق ولك جلك عمال فيو قيشس ال زبكاد لرعاش 16 ابعذ يات اك
 زغب ارم هاقشقم ةاوْنْش 117 اتاك ةرفرتكب ان 21مل مَع اهتز ةوّنم

 50000500 ةدثف وركز ذك هكدا ذه ال1 اتم هرم |
 أ 0 ف قات ينل ودا وشابة الرو قد ورا ورام ْرت) ا

 طعرش] عشتارك ةرقورتعن زن 1و عشر 0 ل ل ١

 | رثقؤارق عزجاو وش اضِنآَو اَمّيَعَعِ] م فن باو يزد هت رفا د صرشا
 وش |ةغ عبتضو و مي لع" ةةلشد1] صخب تبر دوال اس 0 ا ايم

 0 س1 عدرا ةب دنع ]دمنا 1و 9 25 ذعر از وزعم

 نقلا ه1 رات مار ْ

 زل وو )كاع رضا رانولا ذاب ييرغتلا
 م بهتإا و معاراق 0-2 طدعتارن) تيد لا هيفهناَوم

 | دطرتواونرفؤب هئلكز أك شنق اورازماوراندا ساجيالخ أد اوشا
 ْ لا ةدشررطف تقاير ثز د ا

 رثدعلا زويسن يشم اور ايرث اجيك ايز ايما ا
 فعول كرم 0 ةئشنلا ؟ملستْشمَر اكوا تتئلذ

 5 الكم مز مم ميكو هانز ضير ولك 2. ةرترف |

 ززامو لهن مم مدلك و ناز ةكدرم مي 0 0
 ]وشل يم او ا 0 1 دا ردم ماو

 2000 00 ار حم
 1 ا ةمشدل 1 5. مرسششمو طكراو

 ةواقنالا يمن 115 يرم من ) فتق راهن للاب مي اندا ا
 م 0ع 71 عانيم) ديجي مؤ انقل انا 8

 كلغ

 دا
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 نارا هزاز زرابي كليو اكرر | دقات عازف

 ظ لا دار رس مندرف ريع ردك تس للزب ١
 2 !+1ب مك تنازل 0

 يانا لاو ظنا كرار يابو اَكب ِهت1ََع ان

 ظ تا اول هيل رزكتم زوازت رد :رخ ]مم ااَتيرَهْنَو ١ ”لزرجت ال1 طز

 زورق زو ااغلا عضو د5 مكرم "ذه + هضرتغاو عيدا ضْعِب هدعوتع

 زف !رهاك 0 جاوفمتلاوث] 5 ىلا مكي درشساب + رم

 زنا وذؤةنازشماو ره دانمزا ورب اراض هذا «ددارسرف |

 يلع مكانبارل كوز 1تف هئالزتت غرو مثل ماك عج !رينموذ )ريم از عوج
اوريو |: :اد اسال :لساق عاش عطل ْ

 ةدقركو + :ل5لخو لمي و» .0هاج 

 ]عج تعال :.], اكد ]مسعر اكو :ةقرام ذاع ]ربل كركوَو : ةقراب

 شاك امثل قفؤمو ات ءاكز ةجؤشلا دع تملا عجن تيل !راثع هناصل

و امّمظف ارظع در اه وْتَع :اتماؤإَو اتضفن ِهْيَلَع كَعفوَو
 لع اًرربه: .آًمِق ]ع 

 خِمَراَكَو :هِذاَسْعاَو ةياكْك]ب : د انر راكد مال اح معو ملكت ) امكت)

 : ينو لعِشم ايم در اسلج!زي رثعا ب اًعلوج راس علو كورا هلو
 يا .هتركزك» سنن ايم“: 1رْكِم عرفتو ودل شيم

 رنا .ةيدعل] ملفت ومو نلت :ةيدعبلا اصول رم راك: .هيْزَم ]45 ا

 | بوعثا و هع هب ايتو هيرقتناووضلاو ْ

 ةعلج ؤتخا :اعيإيراَرع سد اجا ةخخرارشلاو ميلا اغم]َو ءاتراعفإو
 0 رشم مفرق هنا اذكار يخش ةرثس

 || تاتاربع هدد 03غ اجا شو 0 1و
 | يلتزم 0 لا يي

 || ىوتكازج] كلذ جاع د1 ثعن اج كيل اورام م مشل حخ خ5 دئاسكلا

 ةكرازخارغ عقرتلاَو توطشنا 5 كالا ر فطر د هنل)ة اشر 1 هيرقرت »ا تسا

 ْ 01 عرأ فئائرجِش )ااا كزت) اتا
 ازرار الن لرب رخيب كر .ىيو تن رتازون *1



 يح

 ت15 ليز مم كأن اب عي غرام !هلدارعوثاةلركذ اكان
 لاك + ل كوَذو :وا إو ةداورم 4 1ع ميم ل

 هلل 7

 شون ٍةفبارط از [قوتح 5 زز ةماوفقلا ةمزرا:ةراو 2
 0 ا نلت الخ ]جز اهو

 راقبرستل رصُم ملرْكلاْرْرع 2غالزف
 0 5 ار اونماشم خل

 و لي از جب 1َمكب مفر انفو هتدارت ةرئرطعر ترسو ا ا

 زرس اة زلرسيْس] نقر وَعَسَو اغيب امك اند وَو1َة زل زعش
 وعملا ةالبوتْشأ الولع م ص رشد ثنو فرم لآ هريس زا اناوشبكرا

 وعقل يانور 0 الش ,َمَم فذ
 زيت انو وخلا فيش دمعه اهم خببتيي يراجع امله

 و 2 يل

 درو ربات كرد مومو ىدؤل رم دالبل نيب تراك ززؤاناؤةاتث مدت ثياَخ دلو !نزو ةةيهايصارخ
 قوما غن جات قت كالو وز غسيل رموز ةودجف ومما
 |[ ةلبرت ربو اهشإ فتور افقرما 1 ركزم
 م” متيلربع دمت مَع كربصف انيفرضر اعُّب كَما

 :رياؤف اضن ا عب محزم |

 زلم شيش! جرمو هب هنو رنا دولا كْئإَر انو
 ا ]ذك «يشا اعزه ايزم ثَناَس

 | جالا ثوككثد اريغ تارت 0
 أ عماورت !انعجد : .ماتلاو و ناك عزت لقبا .ذ ةه1رك

 | ةيرخ ز)امه) عزم "عقاشنإ ةيارشإراون) علقو :عو 0 ظ نراظاورلات ارق فَتعو :6ر اق او اهراس رع اةيطذ اي لشاب
 | متسول رو دلع العز كيما هذا ينال 0

 مقا
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ياوشر موه هازوناو هلضفلا ةرشوو .هاشرتلو ديزل ل داما
 ا هق

 ا هلا إف! يورك مديَو هِلاَدَو 2ع دْتِلَع هئِدالَض
 هج بر اَعخ الرع |غارقو: :لرتك لل ل درب ردم

 اج -اهقروأ "لرسم اق هزل اًدرعَو اَنَترّرَِو انس انرسس :لوتجالا
 «ىفعتو تح معك رص ]فرز ءوكشص ١ ان انك! ويت عرلكت ]ورسام

 ب هس سم

 ردع دعو .ايكةري اكزف هد 2م ةلاقلا ْلِدداَشَو .ةليكلا

 ريشا ةيؤرل ع اهو دردزتو دوار مرزكو نورت خي ملزم ا

 : زد1ةغ اطر مدن ةزسكلاَو ا .ملغلا ةاقغزم اتناك

 علضاو :]رللا عاكرَع غالطدا + طيتبفو : عاتنم] فز قنا امة

 ةئناماتب طن ةعاق كوش لو هزل 1! ةليو : عاليقاو واعشاب يلم عوير. 1

 0 0 ا ءاَتَر 100

 6 اقرتد يوزن فخ دو راو رشات

 7 00 لا حرم كنت زاربسو ذل لوشك ]5 رق اجا

 221 2 :رائوت اربع زها هبرزدتم تنكو :هلايَوَو

 8 0 غلا هبات امك تايب عنا كزعر ملا

 قلم 2اس 0 راو ان 0

 7-0 ترصت ٌنَرع هدو يوتا يتسم يجي

 استشوار د اكد 0 5
 قط ا د ا

 لكيم ةتفاتيو ري او

 2 جوت حج حس ل سلة سمسا سلا يسال للسادس

تسرع ملص .اضرشوا اعل ركرف خزي 1 ؟:مرازعت دفنا انّزخاَداَلَو
 ا مي ها

 نيت عاهتلعربلا خيرتو رجب نوي يختز عقود .اكرو ادن ئراة طن

 | نزار ايتاسَوُنَو انا َحَو ةيوذ اكلهم اس م مم دز 6يمركو طش وزو -

 | نااكيعؤا فغرن» . لضا جاوا ة ياا ريك طوخ !ابيرؤقونو: عاكزو

 ا 37 رشاد ية شمالا اا ظ

2 



 خاف ألا ني مولا ةيزبلا تيوتا دانس ةندة ذوو . فه يمان
 قاتل هدا هعمل متم اةزق تلا طيوَرب كلج
 زاعهألا 6يلاكنورلت 5 ل قزم 3 د ] نست دل
 ارو كل ُهَئا اسير تلح »ب مقر مؤ ممل اتيان )راق

 واهم اَطْم اناا وزن + 6و ٍهنِش1ةيرِبإَْسَولاَك
 زاكنل )وزعم الل رططلنو + .ار) قزق 1 اوي!
 ةاقذ“ 2 0ع +. يلفت مهب وت هرثكا ذا

 راها انضؤزج 6 غش « ةتكشم ةنيق ثلآ ديلَخَو
 لاف كنَع هباعج غارع ماتنإ و لاو هلل ممجاشاقفزددو تلف
 ىبتغ] جادا هسا يشكو ذل 0
 ولعل عب جار بقا, طر :اناورقتا قرا

 بج بي ع كل

 ثقل م مرمر اص دولي دير مروزورياتلا ملغاو

 ميس امنا داو لاو خر اتد]ةركشمت )م
 : ءاز عزو ليغزج مدرؤ ألا ةشل وعلل عدم انو تغلل
 1ٍمقموَعاَو اوم يلف عاجشنل) و 2ئ!ةزرجا ل1 ةبوزتمااذكيو و ديرو جلاب
 ديو افزع كراش عفزب الب خاب زك 500
 لؤالل هطيعزتو ]هيل ثم ! نوت دل اً 0 5 زييؤنك دلع هعيجزتو (عغ جاستا ع ا 12 اوركيؤ 111ثد1ز يبه 1سْعْلْوَخْل

 | موهوم اسم لور ]وذ إو راو لاف هانز 00 ١
 ] مئلعَّوُس نبا هئجمألا هلم كذا: يد كب ند 0-0
 ا ذل 9ع رو هدزؤزتب عزا وز لزم نوط هوس اتقن ةائ 45
 | اتبع زودشب عودت ازوردت اب اها ةيلدي )طول رشيزا كينق ارد ةطب

 اع ةئسراق قمل ةيقفازازداب مآ امكان هلؤف ازا 1 أ
 ا 5 ,:ترازنمع اها تثوو عرقا ٍْ

 000-0 ا تتيييبيييسسا م 0 ةقدرخ رك رعت ال خل داو او ارناف ءاَيشل)
 ك1



 ْط ل

 ْ ريع اكو وال ان ناو ةربقب 6عل ةلكذ اقل بتنا روب د عيش +

 00 0 قا ةنوويخيلاك

 م اها ايثو خلاب ةظاحتةراغن ير دودو فملف ماذاننا 1

 م مع يسلمو ف هيورتقم وز
 رتففل لمان وتغد يزغلا ع ع تش ]ورشا نهتم ارتيشنخ أزواج انف لوف

 أ ربك ةيوثتسا هك فتن نق ديما ابو يلد ماو شه طاب

 لوف )يمعتلل [نيش 0 ا مفتاريزت ريرمدا |
 | زور ازد لف ضقت ةغل هحبشاو ذل كلم طن اقرت هطوّوش ذيففت ةيطفل

 ١ دك يثاب هل يرض توقيعي و مارغا] 220011 ظ
 ْ + ةبنبا5 يأن اَكَ ةاعتطإلا اتهررم تبا ةيمرعد اولكألاب خلع ايكو و

 لكلا عغقدا+ مرش ٍةنلا تبعت زآَو نوزتة ثوب ]و 1و ةَججإَو هوضتا
 0000-200 لزاو عاجلا لمت 1+ ةجمإو معووبقد اق جان يجاو

 ظ تولع )ايل ه1 دانجان)ةءفورككرتشتام ةلزب نر اكبنرو كلل ةوئغز
 حت اعمو ]عت وكنلب طع 1ك ةيو 1غ ملكخالإو زم كاد هدر
 | عيال: دب خال انبي 5 دمي ومش اة راهو قرأ وشنو
 بالوربمل الع هاو اتم لذ يؤ ةنيثاو لكن روض ان ايم

 مواز 616: غمزجا ان مسا وامن زل ل داهيطا م
 ناك يلم زارت العتوم مزفرل كُمورْطأد) دوش ملا هلو فرك ان الصفا ظ
 ظ نيابي شدا لجو نك ءازواو اكن عرب خو اكربإ ثزغلا طظعو !

 ْمِياَع يملا ؟ساش]ر ريع ار !الكت تيك وز اإل اكن اَسإ عرذخزي

 | ةقلاجن“ هيهزيرشتلاو هدمت دو م هك توا
 دان ذعزم ءركيؤ زوق هئنفيت اري! يندلك ؟ اقم ْ
 : زسياشلا لات عيش] 7م )161 لونسم ذل ايؤث دنع لوو تحف او ةقكشر ذا

 + انت انا ة يرسل دع 0 35 اكثاةيآ ءْعَيَرْل |

 منككل ]وره زَْع] ب ىل جوشو و كيل قيد كلو اش ابن لون

 | 2 ٠ رت

 مان اي , دة لش مميز ٠
 ل همس ل. :

5 
 مر
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 فو اقثاوخ جونو اهلؤف يار اند بارما ميغ ومو لح به هيهزد رود ||١

 اعيقنؤا و غرارع لي حرفي امل غر ذم ال عادل ازور الاسم < ةررقب :

 ملفا مول ينكنش ودق +“ 5 ها ]وسم 0 ا دوضعلا!:13 |(
 نخإولرااذ زاك عشففو كوبي نإ هيل تفوت ام ع :2ل !ببب تبل اَساؤَع ل

 ارتكب لعزيز ناو اتياجخاو « منار ةكش اك حوش نم( 5 كب اان دضرقللا انه ١

 | نسواود ةعْرارُم .زارقل زجر اكزاز منعت بلاي ماتيو رماكتغ وراي

 فِكِح ايفر تن اور ,اجلا ءاتو د عيززم انا لنك ةبثكذرب ال هيلكفا ؟5] ْ
 ةيلغ دهلعوْشاَو نيكاتيإ طله 651 غرو ةاها عدل هزوتلا ةلطتكو

 ْ مَع دب )لت ترتريتم رع تارطا + بووشا يونا عفن آَْدَو , لنكن ات ْ

 | ةيناوملاب بعذثو خي كش اب بعدل همعث) رجس ةيناج مش ةثانث طلخا

 | قير ةطرق ةثالئر ةيسوزب ار ةَسْرَسسْناَو ثدكل وسر ةبناورشمرئافت اقل
 ْ | هلم عيابو تاو ثول 6اتظديز عت قرم ماوه وفدا ْ
 بفرد )سافل ون ] مدطكت ]1ْْرَم ليج لغنر» عاف زعو راج ينمو شاطا

 || لانو ل ةقدو رين يو ةيفاوؤش هك مح يد ملا

 لاق جا هوز شريزشم جات روز جاربأ لوبا هناي ثراقلا يشد)
 ميباذ) ةرثكاؤ اثرباز 16 ديك يدثت لع اكلنا 1يتاشاع از رستارشنون

 | ةقايرو م 1511 مكاوربرب )1و ؟ غدار اًعْساَو كوت ار اجضاَو عَلِمَ ١4

 | ءاتنعإو تارصشنا درو هوزملا 0 1

 || ؟برلذلا ذكذم عيبا !ةقرورن]] ثم ولحق ازد 1١ ةقراحم
 | لعاب عشاوم ومزيل او ذل ف م ةين اذ ةناورمسا :]ويشاَور يب راجع رعَو

 تاكو ةيباو كلذ نافية زفر ورش ايو ذاق الغرر ةلخاتم |
 || هلؤف اهب هنؤكرتم ]14 وكطتنل مالكلا ةنن اًككفَوسَو ذل طكلت أ 5 ْ
 مدارارركسو اجترت رطبا ايوثاا دز نبال زرع:

 سائرتعر بقت ارغ اشننأ اذب معامل اكن 0 0 ْ
 ْ ال فرعاشتم عفوت اذذ 145 از ورق عف عب ا خلد هلو

 ا ل ا
 3-3 هد أ يتحلل وو ب سس مدع وسير لهو سس ةققفما سل

 يس
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 | ايررس ميبيلع مدع كَ تدوم هيزعفك ع ردخب هلؤسش ان ذل ثزيمتيدل يل

 || اجت ]ورْشَسَو هرغق ةيرجرإل هلزف ر ازا يطع ةيألا ةذرواوار يت وو - ايد 1ممَق 5 نع د
 ا || ةدهركتل) 01 ودعمز ان: وز كك قبب ةمفتتر 5 0 2 20

 0 هلت! أو نا اما

 5 1مق!َر جاهلا يهني دز اولطا4 قي هك نرخ

 - عيزتكاةوْرَش ارإ :اوسارتونولت هاوس ةبدْيكرَع هتينثتب

 اَرذَج انمْطِإَع كلعجاَعري ةزوس 2 اتناكت تنل ] مست ؟ةرإ عواصم

 2 3 ذاب طلو غد طوتشدر ررذو «غبوعو ؤفح فتاه مالكه وتو
 ينسدالن ةيبكوب في ل عو هوو مداد درقم لزيت احن 0 ا

 | تبرعت 00 00 رطل اج
 ”ةزاح] مرو اننكبويو احن اَم1َكْع وع نعل |
 ياوجه متر: مانكبار غداة وعود

 ٍِ عينرات ذك كعب اذ نو اا فرار وو عر اكن ظ
 رةرشمللربراوذابةعرؤز اذثو هكر ياش نر اشز طبطب اًكرتكم اكوا
 سايل نذل رو(7ّمم عر اشد) طِئلَر اخ الئ اتْفَتآَو ايما زاك
 ا هدد يزبن) ل ذو مشا عزب 11 نيلاز زوز رت ارش اًوُس هل12زوز لل
 ا ع: 60 لوز لمة درا مس اك 0

 8 اةيسل نوري كيوب و لو درس عن ا ا
 :ز ائيكرشانلا دحيم ”لوباقث) حزب ايث/ليدمأ# خي اطداجو ||
 | 00كيلو ماو د اركاب يوي اذ اطج زهير ا

 اييفلؤمتن جاك ةرزكر اختي مج :افالا فير ذردجغ كت ءامذتسإلا

 || «ةرزج هبرغم تشم استون عن و هيزه از ةعمزتلاخن لاو انزعق
 ب ةرالو زوز هوو هللة اغلا رس هل عزان انانْأعو
 ١ <مد] مدت رم اسما ةَذَو ب هلل 1 لمع 1 يش هج ف اكوب ماهوب لاو اا
 | مشززلجتملكارم ريع مؤقت ةعيرزتنا + م لطم نمار



 33 ٌك
 تم د سس د ١ : محق

 أ لات ده دلج ذر اتنوكم ةياكن »ل سو دبل ارش ونش يده
 بطشل عزاز عملو تؤ اوربكتذإ ضوَراك ادذع دككب )عسا ذ] عمفت از
 :ءاطردت رعت اوس اسنان بتعو بيرث . بسن عج اتلاف كيرلا

 نق ةياذؤ هزن) اتم ثيرمنا“ ٍدْبَزَح ويجاق 5 كرد :ديزي١عرقدت |
 ةؤفب :اقشلن 1و عمب امض ) ةبعمروزم 0

 امل تن رو اهطخمت مروسو مناور عمم 3014 لنور انكر

 لم راغب مب ع ل "ةرتيثع الر كور |
 ع لل 6 بروز عر ةقنع جتشلا ٌمكْفِمَي اَكب اَعيَمْع :كرتبشعو ]بف اعل

 قدخ جار اكمال زيزتو كاضا يغش 0-0
 «مداثما تلذنتإو وةك شل: اها ةِلتلو ما اضيع لَو

 أ قرا طار .ضتلم ار رز ل اسفر ك5 نقابات ْ

 يك عرددئلعز لاسر ورثز جارنا ةملذنز 6015 عاديريل نور اَدَو دخت
 ءاسشزتو ةردازإوعو !ءاممةداو رست فرضا خماو طور سهو اهلشل 1كم

 لب اه اريرشك وثدإ ةيعاذ# ةجاش ل15 عتشب) ]جب رست دشتي دو ١
 ٍْ دو نرداعةلفاكدإو جاكي يدور بكس عة يع رشا

 نم عاش عزداواتيا ةسّرعلاءْناَوَمَو مفتر لرشر جات.دزدا من1 أ ةشرغلا دعز 1ع دي مند ناسا
 | تعانكو ةيكرغتاانجا# ةثيزمزنعوب هل معو اتيوموتز ةنيرألاةك
 برك 8م عفو وعز هزي هلك امو ميش مهركلارثبو ا ةيرم] قرعت

 تكنو عن كابشند |عيعر اؤمووز را ا ا نجل هاو
 021مل مهِرْيَلَع دتدازم : 00 :ر هي ال] فئاضرذت
 ظ | شرج !ةيميت) سنت 1: !ة هذ دلك! سيشل ثبت طر مرحأو
 | [مايديعزشاررشأت] + طمننا عام رونا غش الز ضال استمع
 0 إو عَ اكيزوكت تيا غب عيسكنا دما! وينكؤقي داع )روك ال] 2ز
 71ةيلجاسل) + برهل5-12 نبا دجال
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 00 ميد اح
 ص ان ةلماةئاغا 1 ةعينيو ||

 ] ميع
 ا ل يش

 مئاسنإ عام راو فك كش و طرا هفكتطو راقُتثاَوررْعل 1و

6 

5 

 7 زي



 أ ةزويعا 6 امس ألا اسمو كاع! | هد مبررا ميا اواو اذان
 ِ ا]-ه اميز طغت لَه ةبوسن 3113 فيد رش امْيِلَع قينتال تن ١ ةرؤم] :كرتسعلا] ٍ

 |عجات الو لوح رفع] ةهتد]3 ةناززةهتلا هج يدم ةئءارك) يوْسَو نقال |

 مافات يلع تتزوج زون اوازوث نا ديري 1َوعَو وبار ظ
 دجال عرفو اب متل ]ازد .:اتنثد] طي رخدتدو تدورتفملا بلشنازب ْ

 زَعْفكاَو شيز ازج نمسا كير | مزْضمَو انعبت ثيريحلا 1515 عمن اهتدوضر |
 مشد رفنز انبات هيلع «كرا زم هتباز ]رشرز] رهو تفيك :رزغفو وي وام

 طارش هوما احا انيَوو اهفكبَش كلامك عميس !ًورْك١
 | نينف دل كرك اهعرع انعرش عمر11 شب اورتن سارع ب وفتنْن ووعد اشلا ةلاؤر

 ا ملت ديو لع اننا ةماقع بس امان! ابئشنا بز ورم وو رصلاب

 أ دم 0 مهاساز 1مل خاررغ ]منذر مطل عز شورورطتا عيرجا رب اكاشدا
 اعيضت :ةايشرهعش ةسئئراتش ))1غْرمو دئلَعَريرتال ابالسشتن بسلا مجَرعَرُف ةقلا]

 | لجرا زمام بارو اهدنا ج11: انك ]زهارم اعرب عشنا لاَ

 || ربيزيسات قول تدر ه1 1 ايش َوئبكتارو ديما عين دسم
 ربا ]و انشتليرش 1طن هرعت 15 12غاجت زيزو )تشن ار الو م

 ] م الو هت ذر 0 1 يف تمزام

 مرورها 1 اش ا 2
 ٍمسد]َو ثزيقا اف قزم ب لؤس زل ]<يؤرعشدا : منح مسكنل
 نوذيونح تكس )باشجا] كهرب 0 اقع اواا كرك

 ]ودوفَت مهد نوني ارش انة نس 0-0 تازدفه كير ورش ان ْ

 ز رم ةدرتم ل يب كيا و دوم مس وبارخ ومو

 | دوني: عمور اههلازنق ملثم ماتو تقوم كيري «أئاو ةغال او

 و 1 قس ف ا ا ول :ةعارق

0 



 ١ |: و الثم دمرشبو ةرش شر اوب و يرو د ةاتو انج افق نم: ا

 5 ىو ءراقفاقرإتزلا واكبر مارون 0 ٍ
 7 ثرع وشد ] 215 د هدو اتمنا منا

 [تاكا منع برع سيعمل 1 هنقكو جولثبا + تكانت ا
 لكانت“اة+اةتءئ 1 ادئاوَسْ!ْرِفَو

 هازل لك سيو  ةنيتو هس ةقريل يسحر دله ت6
 رفا ايي ارث ملكت < مادا رشا ل1 ةرزشم
 6 3 عريب رم ودَمْش] ]د 0

 ٠ ورشا در اسد« 207 5و بورصا قام 35:87 5 ٠ْ
 اعرغ ةعشدا]1ةز نعَو :وُسْورَسْم َرِم ةعئاتم ةقيمو رشم اندم يعل

 قرار ماعوث يشن 15و نايا وارسال !اَهاَقِتقَو د دوش |
 1كهماَر اًرخار اتناءاتمم تلك قاب اكيخا ل هدتل] معن) 11 ةنع ةتجاوضيور|

 تملك مرتع انج 131سم :اول اهيل ان اوز بعَو شتي لركن 1١
 : رت واما وز :عش قرأ ةيناقدا ةداتقا يلع زرع اتي از ثْعَو قدا
 ١ 23 25 دو ةلكؤغوا افع كئَمواكيلثم ظمؤنل 2 نيشتري لَو اَعَمِإَو َدَو اَتَدوْجُو أ

 رخغا ل مرش و ةسف ارق دارس ا ماها رذو هي عف ٌةَبسَم اذ 1من

 جوخ :زوزسشماو واع ]يعرب ةيرياشأب] هرتع دَنَو غانا مفعع ر ثفكمللا ||

 جاو راج 2 وذو وابكا واكو كصنو عقم اس ع ْ
 معلرفب اَناَتْعِعَو دكت غلا] كمل ْ

 دلاطتش) رش ب اتي دلل عض ٍءَورش) كَكؤَتَو .؛
 اصغنت) لي كلْشُم تودعل 1ك , سكت نير نع

 ا اخاب تعزو «ولطنلب زن ]يوني اب :.ةنقدأ امل ارثع + عقب اهو ف ١.
 || دثد ذك مبدل عمتو هوب 'ءثدا لَوْ اَو لسير! حرم عطيرم |
 أ ةيورغررطم هررظم ير و ووغلاب اهلؤف هزم )9و دعاه خطو زر ا

 نبع عراب وكم وورابجوؤرطوحق عنج كسر اذ[ خت عرفت مت ءاهإ |
 ردك سكسك سس 2-7

 نينار



 هوو دوش تلقرام زمر غزو امثل! + ساد ]وشو
 ك0 ل راو دَعَا :ةككارع مرر
 تيجا)للاهرفو لي اَلَْناَرِم مشد ابو عضال خ مز اول انكوشت الر

 عسل ةبرض) يرشد مناسب درو ل ب يدي هجرس

 اق مدعم اكن دع وزن وشق يري اَسْج سو درَوو فولفو ولد +
 نيرتناركشم محد وقرار عزو م1 كراع عاق تواهم م
 أ انتشاره كوفر ل نزنو نشك مانلجاو مثل ,ريش كفا!

 قير درترك ور ار القسم هشضو ديس! هثتضو نا ا

 ١ لة زه اورص اًورسزل ]وهاهو )2 تيرَعَت كروابت ةارأ عاش رمال

 يرض ؤرسزبورئم زمرارتش )ويح رْخاَو اقر اة اضيع ارش
 | رشناب ابغيزلا بضقدأ كيعدا 6في ْنَ'ءلْؤف دم تعلم 0

 هيضغعااذ1 هه از رضم 2و ع رت دوق هاو مَ
 ميمي دة كاش ا الشتم ثداخ غش خش! راض عاج
 نتنتا ضل اوتو هَنِب1ْْرَع متزو ةتؤلازفتاقاق

 ْ ينوب بز اة علل بال اك بار 151, ةكيجزت اوكي
 ١ , لو_يغشنتو ازئم عضم كرر هيلو اا الا :

 ضب اَجَوَل طك لج د 5 + 1 ليدز ءركشا ودار ا
 ركنا زركبالو ع اضم اَةو م هرمز ءانعقرب هلق ]زكي عبو لطلاب

 44ج يل 0 لا عين وا ومو 3
 ٍإ والم ددكعزك خش معز اف ام ترلرم لرم مات !] انثع

 ظ مدا تشيز زو 0 هطَمْحُلا هيؤرداو مقن)اباقريشكل ابؤدرلا ورشا

 اعتاد زا رجب بلو 1

 مجم اذلاب [ةبشنل ]وزع م ازد جست اخيل اتوك يفد وريكؤتل

 ظ وسع لفوز هنا ديسكو: قير يكل
 مبا تب انبي كبن كيثأ ا يونا دعو وارتجاي) ةلاعويوارتاهنز مينغ ظ



 ب 5 _

 ١ رز وم 1 واناقة وا ا دبس

 ا دارت ف م : هنآ طل ؤمو ةييلرب أ لا؟4 1+1: ايغوب

 ظ ىهابِلْوَمَو مر اوزا رطل يو :مثكي هاب رشل) «ليزيودت
 0 ارمْتَو زول ةدزقالعرئَوور منال - :رطقتم ايمن ازرع وو مقوس

 ا ةيجاولكل ندا الذ “اع ةؤرشخب هل هوو نو خو وز
 تقم مااا ند ىزضكركتشا ذ) طل ضو اكمب علل از درذو ٍ

 ظ لف !ةوكمش] درو كيل ]ذ) ةباض ابرج + عوكتش] ةلهو هكزشلا ا ظ
 أ انينإو اميرغل اهب ) جلخ رم لَكَ د ةَسِياَح اسمرْذؤل اينو ثلاطقتلا ابدت ||

 5 ه- تكلس نبا تنآ هلو الك كامن عش نويل! ايْبكتْمَمَو اتلجف لك |
 لومؤم اكبر اعمار !َمارطو حرر لقبر نون اب ةيكمم بطني ظ

 + الرزيحولا قيسزإاان١ عع هل هنن َوددَر طيز ونك اردتم /ز) اًرفكن ابي اغ

 زود ارخزب ا مضاوع ري تي كردإ همس وز سمسا + هكرتجت ةفاوزخت آو |
 السنا كن !مكانا للك يريم 7 يريم هذ هن قبل اذ انا الكم اك علك اننب

 ةووطغم ةلضرصا عام ]زا + تزف هر الؤف لزم امج ززوت اورد ضن ظ

 َتْزَوازِي) 6نَوئزلا جن تادس ةند) تن و الن جما لف
 بالرفع عرشسملا 2 ةرغنل او دورس ألو اَم طيطتر كي ة1جج وزعت

 اهيرورتشا كوَقرْمَحَرم ابو 5 4215 يق اين ايرث اقرا ْ

 ع رح ءداعملا عع مياهنا رمل ةةونكث ووو ير يو انوار تغفل || تي هع طلو ذتئ]عرارزع ةيباتيشا اا ةَيم كت لوم
 ة اشإلا ميغ 1 مر ةوئيتت !ل1 5 ل رونو رويتتع 0 مرعب ةريتت ||

 !- رعبا أديس 2 ونْعمو ااًشِح ات اكبر اًميْداَو هتلر :ىرشتب انإزب] بصي 1

 مامن م ايل ١ رلف اهم ارم زكر شب ا

 امس :ايَورْسست ارح 1تزتج# اارجز أل لفرط نر ذزنا يوت ا

 | ةيفيفغ | هَ َ د1 هلم ْمغْباَإَو قوبقكم هن اهل 1ع ون

 0000 ثم سو ناب هيلز ضو 2 ةلضتغا يلع: ادا تلذق ردم ا

 | ةدنوتغمل از ارا ناجل ووتر راج اهووتزلا فن تكل ٍْ



 نكوتح ةيلغبرا قلاب رطز دره بز اةردشن ار هئيلرتشنلا عاش ْ

 || كعك دو دلْْفو وادش ارارركت مكغ) ةيربترم ثي) ذ »1م ةدانب ةفزرابخإلا»
 ٍ ىلع مرير الكم ©رفؤرشت] هاذ عرلن ار اذ د اقرش] عراه ربا

 ظ اك نو مرعألا ياخبر زاير بكت ]كرو كيزاكو منكعلا رثألا
 مثعذط اوْهَراع تيِرَح رو (يذتدل انرعَو ءسجْس رغد ذك 60و ظ

 ْ اَتَيلَجْخاَم امل هر 0 ةنثاب جرت ًالشرؤا

 مدر اَذ ةيراجغ اسي اجْطِإَرْعَب ايبا 2م جورلل هدم 2 متبرع لاتفم

 نرسم يباع اهلج 6لكُجفب تن ةهزؤمرألا ضم ارخأل 6ةلذف |

 نحمر + 21 ةزيز ]ب ميله اذ جال وب ارد مة عت دوم يرشنمزلا
 نشل + ئيلزفرب هوا هوكيو ظز] ]ع ذ ررش )يرد بو ةهلؤ فز هباركلش

 وشره د ما يسال

 200000 راشيل زاجل ) فما ءدداَو مشب

 جازكب مشجع مدؤسفكر ايفر اهدنا اندرو رش نعز اق
 ةياقإو قادة بص 1 اناججؤيرت تن)و اّرَس تيب ةيزنتو ميا

 ةافتش)# ايري رريز روز ونش ازدم هاش ةاازب ءاَحو ارث
 (ةيج مرتك ]ع رمزَخوززد] حاتج فل طبخ و لعن عازف د : 4-1 يلوم
 ملوش اِْرفواَر نش جرافات نم ايما كلا

 وديوان كيلة زوش « اتجلك ولا يئاوب تلش يك
 فيو ارغب ودع هيل دم ةزرتو ترش اركان ةرايقؤا مشرتررخارو ظ

 هذ :ةراعتش ريش ذرم ملؤن ةوز ساكن اوي رِبَرعَل اب داعم دب
 نا تنال! الو فؤ هج هوو اثم رشم اود طق هبل

 ري هية ورم لام دعت ٍماَناَح هر اب ةملبشلا ةراعسش ]وا

 زيشصارسا اح زنا تنفع وز ٍز انين ازداد ونورت

 انكر عيطاورشابتفالا عيرمن 1 اًمدامانك 3و يلع ةسنتتا )وذو
 . يمزق اهورخألا اًرط ذ معا هدد إو

 2 47 03 لا 5 هذ ظل شيز
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 | كلوز للة زاذقراصا لانمي اك تام زاهي اكمال عمم عراك أ
 | اتّريدكرأ تروللاغذ ؛ ايش |1موثيقح ةلزلذ لعيون انتب ل
 مدل اه زخم ايض :1َممْعَو د انو 3شت دزدت ةر1ؤ حادأبل !5 اذلو رسل نه

 10 يع

 صو ودزمطورم كوم جوا جرعات ع فات + صرخات ْ
 5 هرتز اوسخ تجتاز دمزسأل ذو طكمسم اهديك اًمبقح 1 كلْرَغ ١١ انج اصتنمما مي ئرؤش رشا طك تزرغإب الز !ةقرك ءايرت روب فكي جرم
 سر !آوداخ :امَمَق ِهتَلَع كلو ] مكس ءسكن رموش زرنا مترف

 دازكوخ افتيج كارلو زنكي ايي اميل وذف امو ووو هذ هو
 ظ 12 مي]عِم اك دل قزم عمت 1 !1ن! ينم 001 ءيزافو هدزعزف بلغشاذ |

 هزمس]َو ارت 5)13 115 لله تلقت 0
 رار اون يقترف اورلش لب زا هز هلم تك وع 1و
 ابرك زج وم دب زو نبع تارق)]و انج دب 6يقتو كازا غال لعبو
 اَماَعَد اهدي راوكش ةمزرب) 12 أءَعَف تدع م اود ة1ك زوو رص 513

 0 ا وما كما موق كلش )روب د
 ا توام هين] خ5 ]ون ءةريزتكاك د11 سن اَفَو ان خش محام ْ

 ديب وفرح كَل طثم قم اذار م نازغ ]مادو ول ١

 ركب ارعرف اجرا ةزورشم جوز هلكت اَورسل ل1916! امل اَولتريش]
 50/6 دا زلات لو 1 غرد: ةءامهصر ,!مهزارم العن و اتعّو اتيرشذ |
 سو الجر عمرو تار! مرذتو هبلزقب يزن
 ل ةنيكسم ا ةل لب مهند زؤر ازس اا كلن وعش !كتا

 ةروعنت ]نهم !مزنجزمل : م ع
 لوو انضرزعتاو اًردّيرع ذل :لرعنلا اذ 1كج | ةرطع كيش ثاةلذقيزب تدارك

 ا ا را

 ْ ميم )تن1 باث |

| 3 5 

0 

 ها

 8 اعد ةزيااتوا 0( 2-0 1

 و



 ورق اهتاذتح «ىمتن) كرار تنالو
 در اننا عقب دا يعاب لوف اًعغرلا]
 ١ نبا رس لَو بضل لطب اك اضا هَبحَو مع 0 نضر عردرف |

 اشداك لج ا كذرزكناو كرش عمو اوعي 11 1ذ املَوَف كلش )ميسو
 اوباراوغم اذن ةينكوم زو انا نوم راح ضر رقما عاق ول

 ينو نراتفالا ؛تارياؤت هؤشأل] غاَيبْس اَوْم اونو َةيْئَس تئالغيعب طذأل وينو نأو

 سي ااا

 1 ا ا 0 0

 تداول طقحأ اوزك اقر جاز هلاك وش دولز ةيمزمزأا

 ا ةينفويدتنكبش اعزكم ضيزبا) "غو 61ةكونوتم ذا يون ةفكو بأ وتم انمكب

 ..: افيو ةؤنك»بمزازدك ندين نم > ةةطعاقو هيه ئ
 0 2 رعبا تربع ؤهاءذع هذ فلق يداك

 | _دازرو كيقزاان ثبطاؤشاو_يسيزا كولا اًرإووذززتتلا
 ١ ءلوخوتللشاذ) متين او لر ديزي هيشتا جونز اهب 78 من امم دلؤض

 ' ةةياؤعالمالا دج ب ]فَتَم :؟اونعلا] اتجيرب أ

 مرمر تب هرول) اهير ماعلا رشم زبر افو ٍهاَسِكلل] ِهْجَولَع ةتغضن اذ

0 
 8 ا



 1 قفشتو نيد كرنك اكو زرم-اةسحتلا ترهفر اك ةيلوعٌج]

 اكاهب انا راف م زفت رف هبي إب قبو“ ةرمد!(هرسك زكقنل] روفر

 هيام الزاد اخاكتا بعرق زعبل ادزسو اا ازًسْريزَمغاَرمأ|
 أ.نروزه هالش ]رمفو نعمل ارفكن روز 3زملا اذن اي روسوكل ]15 ةررؤع ركب هطننا

300 

 رو رانزوو وزن اب تنك هكجلَخ دم ْ
 ليي +ةلعئوضتتنا اهئ زوم .ةزثمدل ةلوطزم كن

 | لات زياش امن عقياشلا امين لردو متزش مغ رع اهيزر عاام
 ار ةلبضاعوزل يم اهو نزلي: غزة اكل زن
 1 19 هركباَرو اصب راعك) + ثب|ئرك راجل افعشل )1م

 #2 4 ىوياطلا م اَمّزْرَخ
 اعشاوْزلا و متف اثان تجزع + اوّل ؤ ف اةهقكب طخ است اكَنَو
 ظ امي تلو اهكناوازم جةفكلا ةزجرتال 1ك 615 لهل َعَررْتْفعفل 1
 0 - مسا وسوم هيك تاك ١

 رعي لنواب لشاب وكرت الزم مجازي ظ د ساو تيجو ع ايو بع يسال
 | تيرئازب در زو حدئويب اكد ئاتل) وزيري , :.رييوتم !تدوث انه هل اكث !وازَدمَو 1

 وياها همجي ذا رح هوو لاذ نب ازمة «ززؤتشا خاين كز ْ

 0-3 وز |يضاطل ءالور تفوز وتب طر أر لكم هرتطخاماتيزيرذت
 0 زيكو ودها 21 !2انة يركب روسي اورث اور دلاو ارو ورق هاجتلا
 رار هلام ناو دق هزل "ل 'مئاََو اهو اكلم قيك ام
 يره هلآَو "لووُرْطو هايل اًومفو' لت ن0 اة كصم اهاتور ل ايت راض

 هررخم أل كات 1 وف ف ن ]يش 1 داو 6يازك تكتم هاي ةبلختن
 ىيفنشارعاشلا ةرقمشم ةيشنالا عيسعت هد 3[ )انأل يبين نلوم اقتل
 ديررل ةيفز هو نك ةلدبن اهيلب اراد مالك انهو خب ازيا

 :ءثع' اا ا هوزعو مهند لإ ذ 5 لومعب از ||
 همنا 3 0 نيرعتسارواظ م 2

 زرزرعِر



 |  دجدلع مناة زرت فلو ل ضوتمء15 ءارعشلاعيزرعو
 غل ]بم ةغيجوارد] ر شكو هطكذ] ٌعجيَررتيي از وريثار اًسنئ ]وذ اءلؤفو
 || احن اًكيكان اًقِيَص اهبل ]هعّرفرركم عظنل]وزطَبنا د! وزملارثتال ادهمَو
 ا 5 د تعادل اوفر ادعأ اك

 و  ةارلانركتال تو + هيداتنع تراه السل
 | وبشاىتقيبشلاكر مقارن شيرت ركبت اك ءازناو هايل غيب رْطيرا
 مدس زراشللاو وزر رالف يداك عاشنو مكْوْشَو وتخت )وك عشلاو
 0 + " ,مطيرش از احن لرعَر ةخلطق هو زاكاذاهذرشعوق

 هرخشن اون اسر دَلْطَب ب ١ كتيؤكاك ءاتئل)و كه
 مذ هوشة! زكر ارك )از اصل ذ)ءلثذ اك زم الث نال وز ) انثال1زعو

 م مت م ةاجتكازبلاءل « فزؤَن عرتجناةاظرعاورت
 مدشملو] مب هاشم اة فرو اهيل و1 تيس هج اطإَو قش ازنم نس اشنإَو |

 | مط هيض]ب ةلرارركو ازرتققلزل1عاتجت ةبلسمل!!َواًعتشالل) لترا |
 سو عيرت ورمل رك دو ةب جن :ةكاعس رركتك ةيلذب) وشل ادا! وراسقلا
 تت ورزعلاو | بحت ]وب ةزوااهنأل ظنا ةيره طن عراه ش ارثجلا] امم موه |

 بازيرورنغلت!قزابغاب ظن كاسم ممتن ءاطغ آ) ]5 1 كنحوو درو

 م ايرقرمرولا دشنت يصور يتلا اياز ازمة اسيمرفعرب هئتجصر اًهنشكي |
 1 ام #7 الِخَر ئمت ةيئزز وف ||
 5 ايلخ ء!تاشررو 7 ٍ 1 ةئارنع») 1َفْلتْؤْنصُع ]1

 ربا هازغ وزيرا د يلا هلع اوجد ءاهردآو طعون ورائهم
 د كَ اهتن ]وشر وب ديوب اوكنمل اب اكّوم 3 يطق اب وف ]10 انزع وأ ثط دخ سرولازبعزم

 اا ا
 تا ترج رس وو م سم

 الغرر اكورتبربا نفتح عرقإ اريك ا يروربلاب ١ اشم ١
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 نع و! أَتَيِف اتم 2 اذ دعس! مارثاذ مؤفل)) زذك ةدلكنا
 ك1 00

 0 منها راك لاول يعي دعو جزم دت هبوز ذي اك دزلا وَ كندا
 ا ملومرلاو ةرشفر: لذ بم قرزون ارزق مئات ََوراسْرلا الرمس ا ظ

 طرداث ايست !!ئيِبأَسَو لون !1ة1فر) ازمرع ]مبهر انك ]وخاف هشام مقا
 | لرخملاراوخا ظلي اد ال ارق لذ لد رمل هداه ا بحذض كل هزملا مي لاهوت
 رس ةلالسذ مقسم كالا يخرب ل م

 12ظ7131111 ْ

 هل واج خنال عناق 0
 افرْئتَرْفرم ركبرشا) قير خرب ايش !ًةئش جزمتت قم اضن اصرخ تن 11ه
 0 0 ميما ا هم
 ند اكورثمرم ذر هن عهد فَما لت
 آ ير ها هزي ]ماتجي 13 عنده امي
 ظ 0-2 5 ممنكب ريت ] ةبشيتم ات ه3 عرف

 2 نيررات تراف :]ربال! رست 1م زق ازاق علزاذ ةيجارتا» تلد
 نك ايت المار 0 هثران تن) هاندا رن رو لااث مل زرق نار ةوزسدارشما ||

 عمر هيفان + زك عزت او را ناقش ازهاز5 419561 |
 5 0 10 ا سلا هعمل

 1 قا زورتمم دز درببسلا 1) ل ف داك
 وز ةهرب كا 2/1 ةاعبز 1 قؤؤبحلب ةئبلتؤل ِهتلإوافأ
 0 غنوه تق 2 ا دب ريل ع ذتد] ره دتلا وشر |

 يمالنم 6 مة الب رو ةنالط ةف مدافع ازا ان

 نسئزبع دوشزركرم هاف ول رثهب طلو كارم يل اما ايو
 ل نر ةيراغم وب انو اضاَعَو عن مارش مَ ادشلا سورس! ةلفكنم ١

 01م م ااَرَس تترذإ م ملاذ ملعب هيو عم تاويل عرمرم ذلع

 دافمامو قلة يريد اشكي رج مقري وناز ءاوش قروش ؟نووجسر اسيل
 هو وس ميسميييهشس ل



 م

 | ةرفن) 6رقارزرقرراطيناورناخثل )ات كرز ةيءارناز ةرطلا
 أ وم اهنا كلوز ءانراز عقيل اف قون ل زوخدو

 | لجعل رزْظيفا اهيزوتب 5 مزْمَو ذه انام ُفِيِواَح١

 لي البنا لاذ زازا ينو عيطنل ةئلكف ءيكدةغف هزه هيو

 لّعِعَو اسزن] ورم +, دركشت ]1 طن] نوت مو ميلع هكلا ]مول 1م ويكتش اب
  ةلشط)ذرو ذو تفي اؤبش زلات ا يل قرم عجرم ثنو

 ئه ندا مزنة ةرقر ردت مايكرو ]بو طاكمزتكشكم هرمز |
 لهو غير]ةزيعاشا 72 رو أذا خيتو ماشا مالو قنص ظ

 ا را عي ١ رات اكل مكعح١

 فصالة او باكو + ليش ثا ةؤرا اَسنلاَرمر زعل و مرككَت]َو

 ظ نزصْننا 214! ؟اتكب يلعب كدإ رواش هَ ٌررمَو اينما ه!ب51ردّجكو ْ
 لهاا سؤ عهدا لات ديازغلا ملت لد واج وباب

 , هييئرباع طسشضاو دارج مقال ماخلق ت و
 1 مان عقل

 وزع تكس يربك - وج هاب قوت

 | ربها رماخل مكع] طن « يبا عهتار دل خا ارم
 | غِماَمو وشد اهتنا ك1 ئورفو منعا هي ةئانرلا طَسْقنوَتَب :ةلؤف تةغللا
 25 كنا عرجشوب )ووو اديس ود تيفو !ه)5+!تك)ذم ةاخوثاو هلقبحرجكلاب

 | تطافتا هم وزعت انه ةيناسن دي ارجنا ةفيضعو هاذولاو هاو عدد ظ
 قفار مذ اًكيِرَحو ادرف :(2 © طلضلا عم ْثْيطْسَمَو 810 !ةغا هيد (ةرككو | .٠

 لك لمت ضن لاذ رج اعلان انَوِلْوَم ين ءاَتْرَو !اتبم لاف |
 ظ اى ةي]د+ عا عزسماو الملك ماوي ضو جو يغرم عونا

 داتا هتلاسَر 3 هع هه شنب ضر جا (غتارم عرج علل قشن رب ياكل

 )ا 6 و ]كو1نعُم ) 13] هته تيبس ا هقيشست هب

 مح يا ل 0 ٍ
 ! 0 ب تف ياكل و ةكيرا ةقالرتك هارادو ةروزغأ ٍ



 خ44 8 ١

 ةفرق]51! دوش متنوع كل / دو ءاتل] رقمي

 ظ 0 0

 .وجاتعلا نو مجهم ]نرش رومسلا ةضئما ٌةيرَعنا آف كَرزوم ماك
 لور هوزخ طلاب حلا مكمل ا عن ادذو 1 جل طفش لمن 14

 هفذوم لزمو وردك دو وسفن ذل طن اناث ثلج ةمطا
 يوت اونو موشنب ارم اما ةمعنلاؤ افيو كل ثهمنؤ زعتر اخر هزم

 خب خط لرمات ا عمان زثم ((ينوزسمأ ريل ان عتب روم ديالا ظ
 م ريان نيؤملماةطيحما حط ذا ريفا 1مايشاو خور

 ظ هناوخ] 2 سمت انكم اوه | هربر امتدارثي عملت! 6215و دم اين اوثيو متل
 رطل لأ ادخرطإ رك دلو, ة ويضر اشو هل اعْقأَو

 قيمنا اناؤريجلاعاتساورتج ل ذاشاورم اا هلت نالواك ع ناو ا
 اهي)ككآ :لزوثت جالك إوتْعَم م 1غ 1ةقدإو هيل ْمكلَكل] نترعَم ٍ

 2 ةلئاَقْت انتم : . ةمع ]تو ا ) اليبسُرب هنو: .ةغواح ال عرؤفقدل أع 1331
 ىّمبا عرضت اب 1ئانتاو : لمعت اب عيش قر اَعقَرِم مزوزتاتم كلور

 ا اخ ازوزجاعذل عنا َشال ذ) : امج ابجيشلا 4ْخاهورو كرت انه للم
 بيم اوبر اذ امك عاصم اوراكل طزتري ةيعطنإل ومو هنو » .عالِصت]

 | يابا رع ةررتعشنف انج ءارثع اهي عطل م عاَسراوْرَعأ
 ْ ليزا زًاشألا عونصُش اوربا روكا مدلك هريعتل اب 5 انتو

 هسملاب كف هينا م دءيزتو ير ثلة رزموذز !زماغلا ْ
 ]يدا اوت اَْرَهع هقد )ذو ةارثزل | هم جعب ثنسفرك ممم مج ال] ثنج ا

 402 ةتنل لَ
 ىِياط وجاب ثننأ رم ل

 جارمن ,١1 لت ْمَبداَوْدْنِم ىيْء ]و ملزدل غطا مولا

 :ليالو زرت عافت 1م 5 ذرفت اند هيلع تنآ اق كرت اقر 1
 1 َلاَخِم لاغخأت] او قشر )اثنا ا . هيو :راقل جلخ تيرا تلا ين او يانج ياو
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 + ١ ووقت جالو و « انباع ابطا عوام
 تغللا موزع هنن شع وكلم وشم + يسرق رم اندارشاَعو
  هلضلا تيزعلوعت عالم! و ةيفنتد] يزن اها عاجل 6 تو ركم هلو

وا طاوس زاك ذ! زهور ان نر لوو فيل 1من تيقن
 راق اعهفس

 ْ تزعم !لطَجرلا 5! ِكعَص ب 2 مو ]م كرت قع هب ةغبانلا |

 عبط عمري هرجع زكملوؤز اهنا تولع ] بج نتا ءرربتت ارتكت ابيع |

 عازب د26 دورنا ع مي ذم عابد فو كك زيخ
 ْ 1 ا : درو

 ْ لئاتبزغ غر و :اععن بلفلا ل1 دارت

 نيكد خزان ةركنام ةبذؤبناواع اب خاطشد ياني راهن

 يلعزم هنوف ؤركرت' دمع ع اكشن 1547 ينس واي ايوب اتوزاف 11 ذن

0 000 

 ]م تئعزاذازرنت ساكن ] ونْعف ]مدد : ٍ

 : عاملا زك 0 0

 د ]فكما 0

 ١ دياعلازمفرفو مب دوا يامل ]عت ام مز اهو ايلا ورم +51

22001000 
 :ءءتش ىذا عتبي اولد « ).هااًكي أعلا رَوَهاَ

 ٍْ ةكعشا وش: وزال ٠ مس ةرو ف ربعي اعلان

 | تناك ةا)ثغا ةلف اتينشبب ال ارا اورفت او روع اب طعتك جلو

 اما هّسسْشإ ارذعت مسمع ) !عينع هلل )و ضرس اتم ناز او ةعمان اتّبَر

 :عأأ ائن) نو هم ياي يري لون رولا لجمعية قوت ا: شح 1
 شدا وق انركااقزصوعقد و عشب كلوي رعت اخ
 ندخل يدا :رب ان 531)1 هنن ا و1 زو

 لرسم قلو: .ةعماشا زلم )و ٠ ةقرصد) طتكتناو كا ةباكش او

 ] 7 أو 115 ام اذِث] صر ابك 2 ةرموتنف ارب لح وش 90 :
 ا

 مان 0 ! م
00 4 



34 3 

 أجا !ةيزهن اهات اقيزرنرا هنو «ةزيقو ؟1 الازم د كمل ادد غرك |
 تاز انماواتجلا لقب خرتزيجور كر كرم ار كري ايم هلووكفر 1 كه ه2010)و 51
 0 مو ع كح ل

 || لب عملتي نجوم كتعزم )كم ارم سالو عون ]ترا خم عقخ ذم
 ناوين انك رار ادار واعذ 101+ عجن عكا ا
 تيفي كل كرزشن ]رابعا عوخل عمات مغيؤ اراد ةعذا مونلحت زززشب جون |
 ظ جريزدت قاقيرماَكو ذو انتم ه0 لزتع ؟د:7 بة مس
 - يسلب ب عدو يعي ع3 ِلنَمَو كلف

 عفارخب دول خ افاد انهزركب يكب ]ثئ15)ةلرْهَلَو دش هت
 و موش روب نعم زو عوار ان لم سزحزعأ وو امام ظ
 قيشلاردثاَو مورشسلا «ىدعب 15115161 دوت ]امير ندب عز ماكر ْ

 | تهؤفزوراكملعوا طكتيزبنيرسات ذم مزرشاو) وكنا مرحب عميل
 اك ا 15د اولا كروم اع تسا

 ىهاطاتشي عوج ولم هاون ةونارإ “ورثت وع ةاوراككف لا زوذت حزما مفك |

 | هم عوسجرو:لوقق از زيركذيوتح 0
 عيل وتب ا هءاست]33)ذ5 لص اكول
 : 1 كل :1خا3 )ون ا

 1 51 لربك هونج يلاعنل 1م مت )ذا هنري هولا ةكداووع
 ْ كيزنا اذه جواكت لع ارجو ةعمو ور 0
 ١ ”لسكم د 1و لاشفت !ريلدو ابطا يفي رمز هوا قرم

 / ميما كهشتؤ ارباب انيا دج لعبا بالم يزد مهلشسلاو لدتا ظ
 ١) قءامزب ده) جينا ان اهز عيلعتا ةلغإ ةبدرث اج ابك زئ[ ذمار ةكلم |

 طف ة5اكرت ءرفتخا شكر شوري عاشملا كرر درك اف ن] ضيا منو
 ][:تج سان إب اعتلعت1317] وزو هب دعا ةعئد 11م لعل 1 6 ةلرق ]سررت ارو

 ركام 0 2 تا :
 مهتما سال و قولا ان (واكاو خاج دعنا

9 1 

 - ةتشسلا صللا هم

 ريما
 ١
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 |ةهكلاؤ ةبؤ اب يؤ الش :راضما لَم زم عقل عرش وزلعل ا لومزم ا

 دخلولغ 0 0 ا

 لمعت نإ 1ك اذك مب وم اَغَو 0 .1طالي مَن

 متدلووغت ةرش اعاتب[ + ]مرتك 1رْذَج هتلغ ذتد) لق د لانو

 لسن ]وفعل ان: ةغات دقبل] ون ايات رام 0

 0اقو وادخلي ميا نوب ميدل د "لاهو رشم لخ]ادب

 هْيَلَع ةكد)رَص ل اف عرس عْؤلخ رن 13 عضو ام 0 كَم
 ليو يلع شاك لاو 00 داوسعات متو

 [ةفنرت][وترآز )ف هدد وتب اب ارو ا رشد هور ظ

 ماَسَِ لق نبال دلو لوو 5 عرج دو 6| فكرت عوفذ
 َلَرْكإَسْيَف ةنسغ ا ةئيشدا ع راق خيرات تك كي هتياوت رانج نا

 | زيه لرؤ ارهنج 0و لبطل + اءلبزريسجو لعمار ازا 1 5 ٍ
 ةلفضارقب ودا اتش اوف, عيضرتزناو ةششؤلا غاشتوماو هدو

 || كلبي ريرش قزيرشاهفزرعاو 15م ليشعر ار سْجْع اَقْض ادم 1خ10لرد 1و١
 عافت اها ذل 1ك ينَع ازد ام اسأو ايامنا ةيراشا ةفرهنا

 قدا رز: وت شما زتوز اغراروزم + هلم ماع اند 0 0

 ١ لياغير راو دتخ وشعرت انذار قر منيزرمز هيدر هد
 زد 0 ا

 زبن جالك رس

 يم ثلاث ] عقرب اجه سقندا] ةفاتر انكر ككل رشا اَتيلبضَحَي انْوَرْش]

 + ملغ ازَعت هكدا ءا 5ك ثق شنا هيب لم

 ىينم نم وزكم الم الضق هم وسو لورئزم جعل انو
 4و اسيؤ كت ابقرطب م نم قوق ذبل متلك لستم

 *َنْصُت لَو ”انرونشم الدلو عويؤم ![نكيب اس زو 7 1 ا دعك



 "كن

 :لهكزخا دنيؤ لأم 2 ؟يربدا ةنكيجز ار ةهنورت !طق)جمرل .
 هئية رمَبْش طارت ع مسحت ا

 هبطت اَوَرب ءافرشألا لَه ع ري قرت فار تنزع
 هددثمت ةتد ذر ةرر اعذار هج رو قئوفم و 0 .ذن ]ع :ةلوف م1 |

 | ياكزو تاتكزكناو هلانع هبال كلَ قون احضار كرضن |
 نيِوْنَم اتينا ]د دق يل ليلو لون امو زجتشن اخ 101م ثا

 رداع ايس ميمو اير ردو «رذثكت دم ْغَْوَو مرهم وتم  ة

 ظ 1 0 ملا

 و هدير رش ةلاَكي] ءابنغ فرم دل رفقا هن ُنوْرَعْشإَو
 110 2711و هزي د اكلت ايس لفل ولاا
 ل يجر ف1 هي منول هيد زَبكَم نإ نقي وم زز زف 7 |
 ميسو هزت زك: 1 دل نزل ا ١

 م يتت]ب عت نك :اقأل] ا الا ا

 رغصدا 21و 1رئرش ارجل ويشد 1مليون 7 7 يو مداقك الكره

 5 ف ةيهاترعاو نضال

 او يوزر هور را قل
 يئىسشسغادلز اج اانق ةةختقدا فتش وزب فاناَو

 هوو ظلوا ايزن مع +« انفكرشش ا ةيرع .:اثيشل |

 ابكت ومش 4ةاترن١ 1ةلزيه رت مق ايركك رضرت5 َمسَو عْضاونل 5 اوبال! 2و |

 م ع اششان# تيخر اقف اعازيمزإا هر

 خيم ءروئالاوثرتمالكز قريشا ممْرمَو هلزعر بع + عطاوتيوا ذوق اذ
 مع 0 م ظ
 ل اوت 1( ]بو !إرَعَو يلعن وسوق هيداعل شا هناجر فلولا

 هنوني لع لة عقارا سي ل انقر درتزرسسانت
 قييم نموت ةضارز دك اوسلو راورت
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 1 0 و ا 01 ا حو
 | اتسمت [5 لكلا ع تع ا ةزلزراق تلو اقنزرمم اه راي ]عضزوتم) ا

 3ق1ةرعيؤ ,اة عن زيز اروزهل مئلذ] عجن يزبتم لجر ةهفنل ومركز #1 طفت

 هَ ير اقرا اب د الوخز 0

 ْ غلا 2و 0 رت ىرجملا !مةسرفوتو)

 | وسو نرخ اذوُج ثمل َتِلَعِعاَذ١ زاك ةيرتفلا بيتر 0 هلو

 ٌةفاَجإ هْثْقَمل تْنْذ يومرتلر دوذ] ععتشن) 0 ركعل] ءبم ]3 مع ناقل 1

 ترضناو 1 زيت هوز اوزحب جن ف شنان م اال عاووشو مشت! اكو 1

 ا ايلعت آو باتشاو و اع اننوببز كفن ركزت ةقوزقمو رك غمح ا
 اها تساطكر وفد م هدو اشعل 10 امن ةيرسشت ضو رطل ]دة رش )رو نغم

 اطلت عدنا ودعز يوزع اشد اب نما رثع كوك ولشلا +

 ل اوما اه لوف )ل ودِعوْشَوَر لزب رهو يد امكن له« هزلي ولع

 تال ماعز ةنةتداو و6 مزاولة وز يسون اش ا
 | فو اونا ذ0# ا عارف هدأ ا ينكيَو ثوم رود اب ايركؤم رع از ورئوكو زوق

 !ميعتب مالا +ليلعت ]و رملرت اهل فر + ةوشملا ل[ ر شبت لوزن مان

 ١ رخال عم امش اكسرتر ةؤزدرسإز عنو موقت سيرتكلا هو
 اضل ارم 1 غل هدو و ط2 عز )ورك طولشل ووو ارت

 ايلا 6و زرخ ايو ةزداو لالا عذترخ عاري زفت عر تعدرو
 يئن ]م قرومألا ياَسْمسرَع طم َيري ةيجرل ]طن )وذو عماوبث عع عك

 امم اسس :لركيؤروم ال 1و 15 تي 220116يركل ثيرش) هله اة لمت اة
 كات لْوَف ونغم عع ةاوربكلا+ ةؤبتاور الا هكشو وشب دال
 "مهري ودع هزازي هلو هكون ال هدْوك مل ! ميس ]ف |تيثس ةاوركنت امص

 ١ عّرعل ا متالتعز هني اري ميرزا ما هتد عزم واج ذن 13 ايو

 نهم 3 قا ةاهنؤأ

 زيت احن ترف او + هقؤمرْكَير) اخ مَع .ذاوغإ

 ةيصع مرو شر اع َرزَعَي + ير عرِكاَعْوْسَو ,ّ تئيزتمت اهذق
 رعطلو ل ل لا ا

 -يسسسشل

 ا
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 يفماويغ هربا زكميوخ هيكل ارثل] اكو
 7 رباب امزح

 . لكنا ضقت 00 +. فوزه ملريإ ثيم
 وليالي وون ازيالم + 2ع ويرمز
 0 اهيتراط) ريع راقت

 اَنَسْ) فران
 يقد]َرِم زج ماعاذا 0 دال فازه

 يه ص 9 1

 نذل اك اح طدعرت 1 تتر ازرن عيارب ميلا ةيمج اونو رنا

 هرم ستار تسارع اساور كش ل رم ار واش
 7 بيراك اقيغاتنو الذل زب زذو ةساتنإو ةيوقأل)

 م ا زورا زاك كنا يزال تشم كاع
 ناكر يَو مدلك كازو ذأ مكن هديك دي ارجو زوم انام

 هد ارثورثمع ًوئاَر اَكَو غمجا كبار !رْرَعم ١ ا
 ديننا ويسار 0 2 ايمو م مريت ا دل

 َ امه ”:6 عادم اضْؤَت عسيونرت نرخ كابو ذولا مب ردا
 امقوصوتح هر او غوزب دهن 2 م 8 !ههضراغك يسرع

 ٍ هم شكك وتد تع نزيل زق ذن ادمن سنا + ينك هو تق بها ردغم

 ., طش ف مح يلا 1]تلهت وقم بت هل نيكربؤمل ارق فب 1

 ارا ةوجام هعو لون سها خ اني زمو لف ماتت زيزازبن درُدِلَع |
 | 2 ةرداليماوفشهد»دنكلو دوت ه درب ؤشلا ثبعيطاكت

 00 0 تمطر شنرعلا البتر :

 اذن يزل ورجفلا ينميزنملارفرتر
 ا 3 رواش
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 3-08 هي ةقاينربا يد عورجهلااةتذو ظ
 :ر طرف نو مداها ]كم ىبزتكرت :م لاعبت !عيرتو

 9 ب يا جسم 00

 قا ا كا دانا ب وريم 10000 5

 ! تا ةيهابااي دج هانم عيه هلع ندر !يعوط مدا مصل ||

 هلو :ةطدااخيتعأ الا طيغنشن ذه كن ع طير ارضا اناني
 | ميه عفسة دع + يوك ] غطي! ةعيننزل ادع ترَحاتربت!4 لو طب اي

 هرج اج كاز طراد زوز اكو وز جشم تو نورتجل جاع
 لام ناقلة تار هو هلع تك ءاقال هدف ثلث 2 دئل)َحَحَرام

 ا و ا اثاَزوسَوَوسَور قناه ياو

 ا ار قرب

 مرا ناش العرق اليهق اَضَيَل ا متن 113 زن امورتشف ا . 121م |

 اياك فتم 0 تاكل 0 وست 1و 5 رست

 ْ يون! يْوْز انسانا لو ادي طق درزن ةح جذل ثاوعزل لاهو ابوعانابكو |
 14 ةيعد)) دارو عرمان هنو بع هل لاو 41 لوفي 14 دا]]ف

 0 0 . هزم ) يللا ميك !ل كتم“ 0 هدد (ةانإبأ جاع اورا زاغ) اغا

 رتاررع: ارنيسرت ١]ئ1]هو + ةرتيجرميب ةقيعصلا هلا
 0 ,ةيئيتإز دا ايت لاذثب ب! نرئرف هلق غل ]
 م ذم طن :و 'ءدمن)اطتغق »همز رب تتز ]تلد 15و تنس لانكم
 5 اهفمز زداهنا ةسنإو ةمهق ميرشيلتنآو يت بيري شا :)و دسم جار

 ِيلزنَو شكر مزح هل طولها امو عد ابيل ريْوَنَو دبل
 طن نإ هانوُسَو 0 تكمل نو وعو ل ءاعزم و اذئاجن تكرر اجري

 || لمتاوراةضناربهباَوَر ذو ما! وعم رن ركزت او يغحن !+هملا
 ١ 1 دقي وهل ف ةعل ابعت ابو زبعو دمتم 1 ”هقزعت انزع

 ا 2# 272727 حبب الل25-طههحهاتئفئف7لبل



 ميك
 اورد هيركأ غستج ار طبخ 1 ارم
 ا يوغا ل فنزل 000 ا 500 : 0-

 ظ لااا 1و نا كرسا تيرا رو اهعدت
 افيورباوؤعز لوف بخش دورك ةلمىلا ءاته ارتكب ليم )و عاتبصملا +
 #4 رمازت رز اذ هزمت ِدْرَعْؤ 131! ربو لكزز 0

 ريظؤاو ةفئ يوزن اه انث ةذيكو رج اَنددَلب كتل ٌقرْشيِإَملْجاِط |
 ىيضأل]لركئازغم ايهاتز اجر 'زقئاووزا ناو خول لح ل اخ وعر

 ١ ىعضالد تركز اف عاَحِجإْرَع ارداون ف >اقذ ارث رز وورمت 1 هيلوهردل ب |
 ظ ردا ةخافاوزجاتنألا . ةرا نرطاثعيشل ادع دو ورث زرورر نيت 1 زون

 عوازم هذ ا 3 1

 امي 2 اربع امر 0 اوفا حملا
 سيلا زا ةقض و ةلم تيهزاظ :! توون اهتعؤ ثمول ا لاف

 رزاق دش اريف ان دقدَب ةقينو زم اوت 1عا3ل
 31 ههنا لكم وزبن اره زمزوخت هيك هل تندرج ثيناك اكوا
 ىكتكللا؟ ازاَجإقورْباَوَرعز ورب رعي !َذ وتد اوف تل تيرم روان

 توما اناَج كك ةرئزوث) خانه هلكت )5 0 : بارهازَجفاَو اعيش

 ثنرباو ثرَضزاذ ا ثفزت لاما نلت تنوي !!ةر دم دم ٍداوؤشب

 ثيزت تينت |َري1َزانَم رمز مضرب ل رعت نكرر انه ترو ٌدرَكوَ] اهَج |
 دي ومو كرا ارد راف مجنلاذ رعت هين او
 تيرتلاو لخا اهلداو هيلع )غر اج اطال

 12و 0 ل2 ةيواقشم هلع يعدد بارت م اًواطلْوؤف

 |( لروهئي ريفا يشم زو اجزم ةيلقنث انت كيلو هؤلكنم هلم او
 | 0 قروي ارقي الثوري بوْطْرَم نه ةيزثيؤ زجل 9
 زج اكبر انر ذاع هرزرك ةغل 0 كينان

 رام 3 ايزري ةيههرشلاك لاي 3و ل الوش اوم ١

 دمج
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 وسيع اون الت ديزي هيسجا فب لزسبم لم هيصصالر لا وخد
 ٍ نرتترازهشر م5 : + ةءلخ ةليع جزرت رم هدول خو 3] زك هتدارنم
 ا ردك فشل را وزب اجازات اكان

 ْ لإةزهك د يسؤشوةز اقاذإه زين اهناَع مَ )ةايزَمو اهكيشلا هِئَباَروْسو مر عت

 نما ةيرم البور ةرازو «ارخال) ياله الوز اهلك لغو ادة |
 يح ةبلغجودنا هنو قلبت خزبذمعويد و فاو ةاتؤازب كنز رع
 | لاذ ريغ ككل د 0 ثيم دز فو 1

 با قران الفوقا دقو ظافر وبل 5 ظ
 ةماشلا هز ذ ابيت, ]وزخ)] عرتس ةفكقل برو وطث] ةَةجِإَم ف ةكركةورتس

 | تكا غن اوزسكة لجو + ققسازيلت ياكل ِةراَسْجَو
 رقم هما ككل اهانة ضوربكاسا ولكنْ !رعرنِع زمر دوتتلازسكزوجو

 مخ انقباو يشوبها زكر ون رز خو رع ِدعكَنَوُمَو |
 | ليل - فاق :لويضلو 2 د

 زيكو انا عورمجارببا شتلة ؟وكلاَوِم سيرف رلبرشتلاب ||

 نال ةربلولا يزن ار ! ة]وشملا] مع 4, 0
 نات لربه او ع :دئد0و مغر اهو عاوشلا يَركر دنع ذكي وص ظَو

 بانر وسيم ابا بفزعلا عملا 0

 |( ان 0 تدع ميل ع خر از يورطف ار زو لك دب اداره

 مكناو علمنا [َوْبَك كثي وخذ اذ ام دع اضنو ةلعاف انعم ةهزالاَرب ايون
 ئلعرفو 0 015 1نزم املا اعبَ)اَيْتَو لمع .!تبمتسم تاتي ميزا

 5 1 ٌعَس]َو ةعئرشلا حا ٍ

 فزيت هذئابز اهلل تعاد سما ميش لضِئبا لوم آبو

 ةنئاكاَقإَرعن تعباوسلمزفت
 0 شاع تعنت تقنيا عكْربفَسَع

 | [|!ْعَو بز خزيعاكنئكنتي إب د 1 مساق ةؤقو يرازقْئارََو

 ١ 1 موبار لع روز تاس ا دهرا |
 ناوي ل1ثع هدم سس ا 35

 قوبل جر

 7 هك اتا



 2 اا كوكو
 ١ لْوقرِم أضن" 1حنيم رو رعي الو يعز امها عش + عاتزؤلا فرشنا) اعف ٍ

 || زيكرب از امهسا الاكب يزين ا رنروم ا فريم رساهعروو انيمي! ذا «ذشن] قرح |
 | لحينو اعتبعاكي شن زيرشتاو لرك زمرد ووش ةكعد ازا ةةلثلع
 | دقي ةوش اكون لذ ةووسمتلل 1 2ول ارحب الاب طتنيرت + ميكر طف مرسلا

 |  دلرنرب انوش فرؤشاو راج ورورطنا ورث ةدوهاشتا |
 رشه ثمل ةانمدلا و ازا هرزكم هلت اتم عطؤمورابو
 أ نزكو امله هر ذدز انو يد تبلت + لرب غزي ةقوكلا ل و معيواكراه

 مرخ اة ملكش مل اهنا لك اذعد قرف هوَ بيعت بيرك لو
 لييوزتع ركنا زوو وح يعزك ةيرت زاكي ف عكر وزر ه. زب ]اف |[
 ا هيورمْرَمو اونو :منكشبو مداؤمو ارثخ ]عر تهيؤربؤر اش ةمداتو |
 |( 13 غنيا لذه زا مالنا الفلم قعر هذا 6

 | لن داو يرثنعلا ةزلرن تنشاع غذل فوت معتز اقره اويوب اهتم
 ماكل عنمو] تو ]] ام كِلؤَفرِم او اَعينَم ادن غنم ازا دعت لري 1 هزوجا

 يرابخو باو ملعنو د اسفكرم اتيِْسْؤْر مره ضر اسيمسو اتم زيزي او |
 قياسي جر اكواد فر + عمَمسلْجاَو اكتين) لك اتيان هامش مغ اسَو ا
 نياخن/ولوفَو كنراومربال) اربع ذو [غهذل زرت 2و ةقموك هايبر ولا

 3 تاو راتموكشاوارعاشو دانت ورك ؤش + هئاككاو ِ
 | تعتسا تاره شل اذ يحق 0 نو اتميعايرب ||
 ظ 0 0

 9 3 2 0 1 يورث |

 | بيور سرضزنردس فرت تارك عج ليغ زب مرو شيلتم 55
 ىعتن ١ تانرعرركم رثرازنرت ةعبدررث ذيج ال1َوْسَو ةقمي :

 4٠ يح ياوسا وص رح هيل
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 لمرات « طار الاواالمج ا

 راززرت دك راو لطلاب هيض جالا 9 فشلا دبع

 فخ 1و علك [منعو ةب)ةركرس 10
 :هم ]كرت ةقيطو ةقيؤرئ جا ةقيطر وتقل اهنا رجس]ر# ةردك
 م | م ايززأ بعامل تنكر مقل ) ةاززرز ةفلغ تلتف ز فرشن ةقيبض ثناكو

 5 رو ها يح يناقش لوو مدا اين هزياوستفل 0 ليها ١
 امهش) 6يلاغمجارو كوب اك 1: اتت ايصال
 ا | ع ) ةعيْض دلريشُح ةعلئيق ا هم 1ةلته

 وادح نمزكاشو غيدزإف اجا 1ةؤركشم رد هلاوغا» أشؤز فشلت خلو 1و
 9 فس زاجل طارح يبدا رمازج 133111ز«زوقو هع نوبل ]راك

 7 ل يريصعو اعزب عيش او شيما ميز خي عشا
 | ةيكرصا نفيا اوس .وزكمل اة معب ىوزغر ربا يضر ا ع

 | ةديؤف ةرغشربجرموو لش بين يكاد )وفم 111م 4 00 ْ

 0 , زهزت قوس فلا +اقذ اجيك + ب ف طعم شرور: رتل
 شقا لو ان طكورئوشو + يبرر هطول اله

 مق شمسي اهيل! تؤ انو مدرك دع مقن) كلر تول اوْزَعرَج

 : اق قداس + اية رركو + بوف لش وفرك ] هلوتو
 ا 2 رثْشو اَنِيوَو ١ هه ىففؤربةوزت ادم ةلنوو
 أ ارو ا هردسو + عاري كن م

 دات بت ةع مي 50 5 ىتنبج نمت الل يلذ

 لفكما لاح اك امر يس افلا و اه ةاطشغلا ا

 :ا و واعتلا هارت رزكوشو ادنارتم وزمان ضو وعلا |
 دزني مون اذ الا جرير 5 5 مر هيلع بل ه1 ا 1

 يارس المرات 1 رولا ا محم م ْ

 | هوبا اور انياب العمل ةيزك ياو لهيك ودع
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 اهنيق بارشلا رز رو بربإَم ركز ايدل زذؤ ٌدْيْسَم اعجز تعر اظكري ةمقد ١ بو ريعتيؤ كج هرئملل اكو تك زمر اكو ايوزشيلاهئبباتاعري نراك |
 زال زيا :ر كوم اقن]2 ين عواكورشعت!َو) ف هزوشم جب ا

 قلت فو ةررفرمجم ناله زاو هوانا هب يقف
 - اهي اتاك اف ]مشا 1 دع اَنِتِئْفْوَع ار ) وربسنمت د اراكم اند َتْيَ
 ايرادات اتفاق

 + ينفي رتل ان! انقل ْ
 ازعل 06 دا طازك قفل رز هّرشرتا كدحف
 وه تاسرابئ سكك 7 و ياوزيدوةزياتل
 رنويغظشلا6 ذياقت 0 مزتم رعفزت اكآك
 ل 157 1ك

 يه ع يزن كانا مزراب
 لوف زائل رم ترقد ارم !؟ ثنا 111
 ظ فتور 5 تمل 0 11 00

 | +56 ةروز دو ؛ناومهر لكن !5)6 ةنكرمَو اهعرح مي هينا دانا ةداتترمو ||

 نكت ماير ارز ازا ]و نمش إَك مارون ضو امَيرلَِلَور 1خرت[ورجل 1!
 زرلسني ؟ةعاكرم قفز دارو عيتزاام ير ام َرْغاَو تير !رازك غنج
 روك ةؤعض يول ةليلخ لاش كلل لذكر تل تقل لوحفر

 اكو (معؤ و هك معرب وحبل )مرن تدر زم زثعك ]كو 5و مح اصيعووأياك تعرارلو
 || عيدا امود رض تح كشك ر نسر زم | ًعرونلا ور كامو هذا جاسر
 انجن وبارك اذن عصور 5من اقجوز نع اكو وزرع لوم 1م أ

 1من آبو بَع 2 كلت ةارزتلا ءهيغتو ررثق رجم اج )ب ١
 !عفش! وانا لَو كف الز ميغ هب يغاَلَو ا

 اعّمذك زاتاوشرم ديس رات هول خوف ل ادام لكك
 اسير ارت انانويانر م 0

8. 
: 
 ويرسل
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 مدة ةردا كنج أيا اج 1 ا لافابو رفعخل يحز ان اَمرغلل!هنيز] ]نو ورَعْرِبَم توام طر ذر ادع ذرشك

 ١ و ذك مير كمر !تاخةءئأل ةوَركَو 50000

 وتطل ان اجب ذالك لري قويت ا «رعت]4.ثرَم 6ةزيرؤ اذجدتم) |

 ! 1 255 ؛
 ظ ايو ارتكاز جلو منج اردت دل را

 0 نيبسعل] و(عبضل ] متل ىو وره لاب آماعل
 عا ضرعررتا ظقرارسو للا: بكة ازباب قمل !هجوخ عشك تل ةفيدا

 | : مب ةكمزردقر لولاك خم ندا لشئ يذو غيولا ضن ايريشد أو تيب
 زر يسن يبيض وشو تنم !!لسلا و مرز ركب 0 زبي و داشنلا

 اكو لارا :اوترتوزمراع ةقمؤرمقلا ا يؤم خرا

 9000 ةلئسر توق موكب لزج اج زها يورك هذ !قلرنا
 فرق فو طم هوست: انو مشق اشك ز وافرح وذ

 ظ متنا 1ع م دك هوم مع جرا نر اررترا تاغزئالو ناب فز مزن
 ل 5

 ركود انك اكرم 002 ا فرشو يخلو فش : هيلع اقلام اطذ)

 أ | ىملتبوز اروشانث 1 +1فركرتم ازا يت او وربج و هلق ركاز أطال
 واجر ايش مومو هاو ةورعدو اب فل تك هذ اهي
 || تلزَس مك مميأتج 111 اءاغ ]2 قره ارتم ا: عرش تاوريرت
 ظ 0 م 7-0 1 1 اكو ماد ميك اك 1 عتشنرا
 ْ يذاكر هيلع يدا الْغْبامْكِب رانا و اج ِهيلَع يركب

 | لافت يلا هجمت هاشم اعقيزتن ص شنو ةرززب هند ول هع 1رالهّد زوايا
 ىبل ةمرهز كَم جاتك ديزازذم كيزتك ج هزم! )] هكدا معتمد 00
 طرؤجرم نملتاه اود ةقيكبز 1و 1و اول 5 م لل ايواكام ليَلَعاشم
 و اا ا زمرد ولدي نع
 رشا تقشات جونا جازخم ةديبلو كو 0
 5-3 تاجا رعت

 ريْْماَو تنبأ هما ول 2 0 7
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 ناو زا وزنا وباي اذو ندا ذه سا زفر تسازو
 كيا ذ ؛ووئمنار او

 ]آكلة "2 0! ْ

 طخ اليو: ءطْو]َوراَمَو ايو هلو عبرت جوت ا
 نينا "مهنا ةنيذإ ا وذات فوك طوب  لكتاو ظ
 شي مز انجوؤشو عج

 نشا ةدوض اب شا .دقازقرلاو راعي ظ

 ارشيد 90 رياتم + .ا خبث أَو, لش زيرو اها ثنا
 0 هن ةوركودَذ معو ةقوك عمت جنم زاكي

 ل 1طازح ةزطج انج ْدوَجا رع واركشلا غارق

 ضيهتخ ]وب اَتعئاَرِح سب ارح! او سل يي لك ا
 لئشا ةراعسل ]قبر ىئقكي ةرماعل يجن رْدلَو

 داو ركون! تقر فرشمادم] كراع 1 بئرح) اذ وشل 2 ا

 2 21 اًبْزلا'هل]وعت هزلي ةريرش ةبثع ظ
 زي رطر درت برثبش ]يفر 15 .ةلش .اوربرشتاةبلمز !تلفر ]بأ
 زوو ل خز :فئئاوزدحو ٍةتيِجْرشإَو رم )وؤجتادب

 0 311 ايف ةقزكل كلوي ازا
 08 اكو مدد 151كم ]احط 13)113 ءبِجُد) تزفاك

000 1 
 متلك ت 1 1 0 300 5 8

 مق و رو ا 0

 أنو ورد ةاوانيم خازاقلدا |

 هَ

 ل 8 3 2111 امزح ل دوف ورز ةويصطتا هج ْ ١

 عك يارب 5 رس لاما ني

 اما هتققتو لرش ل خم مكرم ١



1 
 أ

 ١
 1 املي هذئاو تع اذا مكب ثّددَ ظ ظ

 || هقونلتزيز زوما هكا يم م اعتب وو هئلْقيو هذ 00 ِهْيَرَب ٌعكعَم رعت ون كؤف |

2 2 0 

 ُ ورعاك جر كوع |
 لزم ملل ان1] ذلعأَع يي يراد هيوتتو حلب

 000 6 يعن العتاب تلة وه همل هين قش لرسم

 | عماتع امك 115! معكمل 0 زينل ةماب يب ةاكأرم |

 فرط وزد»و ةيظدأ ثياب يعلم زو جلو منة
. 

 ْ نللتشنيب يِضوَسْلي يرق هيريم اكينعرم ثيل! اَنْ
 ا لي مح اكو ]ع .- ه1[ 1ر10 ه1 ابان ثيضز

 | روز كر او 0

 || خلة كفر تعب هيه كنب ْظِلَوعَو اذَعَت دعت ايش ]ف13 هن ب اوم /
 توتا رمل ابك معوض لل كورا دا 0

 مل غش يأ 13 ةكركر انسب تورمث لمع دن]َرهَو

 زكا + كف أ دع مكقيش نوم كداب
| 

 1 هروزو خارجها طف# ةنناتع 55 و روم دوج ورم

 تزيل 1015 قزم الرج انش
 1 م : 5و وازع ا

 ل 0 شلاح 1+ هب رجت ارم فزمكاكرزكو
 يام هم! انس ثني نجوم عيال شغلك |

 "| فهازيسورتنا اموت انلم ذة عريرشعو اكن انؤرع
 | ف فولوا قلع ع هبات اؤمن اد هبانكش

 | طمكذ عوؤو !كيِرَحَو كرف تميس 99 فر ةقلع اثاوهيماتأ )نعت 1

 باعت عرئالاو قرازملارةعرت : اي 00

 مت دجلم ذك لهاشل 2 د :ةنيراح طال

 || ءّوراع دة هد * 0 نذل 3 هب آسان 9

 قيعابل 6 0 0 دراجي انَورطكاو
 هك اع وج أ م
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 520000 آن «ريزثكتشم نا هين اك لرنعو د-ع) يرق عليو ]| مسد

 نياقش اة ناو مسي زا وورش ا ةراقل اذ ةينغب
 لع 27 ا اب :اًرعْشكِر] : لاذ ةن ابغإو يزيشن ) ْ

 ظ 1 0 ا 0 0 !ةن)تفرم ةنيرملا لا
 ل 2 ]انا تشلت وره دش ]ع ع3! 0

 5 31 داك وشو ل4 0 مرمر ْ

 دهان يجعل تاو“ 0 يل او ظ

 ظ - سلفا ظعاات طا تك ”اهجاك ةعاجش: وو رش
 ظ سرك ات ذا كشر ”«لئوع دوش م اكزإ يرش ا عدو

 نستألا علقرلاب سقت ردم "هتك غروفألارو كبح اَءاَو
 || يلماز اتا هداني حيضؤرجوسيو الك ارم !ارملع | لوف

 1 ىديقرا ذل يس
 ظء 0

 سرنا 0 0

 00 قفالو زاير اوكا

 ايفل ةووسةن يفرم يطول 0 زاب الون |
 يؤثر عرش والي هدنة هي اشد ابر اَيَرم دبع ام

 (بي هوس ]هع جوس :ءدككياير ,اتنصن ]عَن متل 50 15 رتم

 يي كه م ذك جيش ايوا اكوام 1 كا 0 آم م ل
 ظ ا نك بلل ٌةكَعوَم هدَككِعَو قرن مَكِم طاق ]اج

 (َسيْماَج اع ةظث ودب َتْحَلَب 1َذِلَو رةلزبق دج دياب كيش َتْعْجاَذ]َو ْ
 ْ نيس 15 ١ مرت عم ,هشئنت ثلكج اق نب 14 :
 ْ تك د سدا سا دم د اوتو

 بح دو

 ذاكر



0 321 

 || قع ام ظنكم اجره عبس ارك شل هدة عبورسغ مؤ مكين :لكَو نقر

 كرنك لم ] عت درب ]منك منيو ملغ أ! |

 يضل ا 3 0

 غِسإةَوْسَو 'ةزطخَو ازهر زم غل 'غئادوت لم هزات 1ةقرْباْدَم اذ

 5 اهي رانج و ايوب عا هكر قلص دز سوويفت |زكيو
 6-5-5 ع شا ةنسزونم فاننا دار ذساج !ٍ

 ئهزْوَف سبب لرشك

 يجب لوك كلب ةرحايزنل فقط اوز سيلاتجا ةلوتح ظ
 سك_*نتب»ئافرين]2ال2و اكوام امني تلمع
 يسيل انك ربؤتلا َمِح ااا: ثم اكتريذيلاةمر

 هت يؤلم ومضة: غو لشئ +01. اراعشاو

 رس رز كب شبا 1و 0 ا لا

 يا واقي ار

 0 ا 0
 : ع

 | هلزعا خ غدار ويلزم زل + هرم دلو هزه ضرغلل
 رعاشلا ل انزرش 00 0 ١

 لف لورا فلوو لت ع ا طل
 ريعرتاو داعي ا كريس رو ةرعن اورو جمالا شماو زج ارشفة

 يميز رمال آف |
 ةيإوعْوَمرم 0 وردا تر شرعا ةهيرَعْؤ اناا

 ظ

 ف لان رعت اوم ةونا] ةؤمساقر دز ازؤنو ل213 ايريعلا ديطب «رذرو

ا يدها َةِهْردَو ابعابزوابب الئ عيوكْواَو كيب ءاقو | ا
 ل

 4 ,اةيدوتق 12 م وركب! ذآ
 0 نو لسع اورد لكم دايمز ! عش ]و قاعنم تيشرلا]و

 هلا 2 وح تو كح للا
3 

 ١ و 46 هلك ياش



 نهفغل و4 ةيران ول 6 ايسر ْي :1رسكلكيلكتتب
 االول اا 01 ْ

 ٍ 210101111 رداث وجعي عم

 ٍ داَنِلَعَو مدس يلع وروما روق نهب اضن ا

 | منتو! ةوزش عب 3 لع :خهتدزتز هون ةليزكومتا بيرم منمجل هكدرسوتل |
 أ عزداخاز يزد ع هلك و مك اذدا ٍبيوصت رت نذل خرا ةضا+ |

 : ةررنادلا عزا روثشئاوع انس نيا عفش فارم
 يلد قخومتا أو ماو ء] عشدا اول عما رهترت ما مز يتيند) جيم

 2 لزن ب اهريشفلا/| اا عب ترف + ملط فووزتزا لراجوعط !!تاك ةدازلت مسه مهارتيفلا ]نو هرشر 1]عررشفل) عرش] وتعب هيض ]عع رشف او
 ل أ يعل ايروفمو || ---

 ل113 ة!رلو! ة1لرق )ذل

 الات 00 9 مياالإزب او َمِجا تبن
 يو مكبس ترب ةكاع عزنا يريم ابؤلعت ]ع ونش ون خب ]يسعو

 ميت

 : اة لنا يضل ل هما : 5 00 0 0
 لعمال عجل 2 )مغ ْمْع] اعتاتدإَو رجم

 | دال 21 0 ل تاز ةورتقعم

 انيتوز غرم رت ااغن ]رب 0

 يا 3 ذزيخا كح وتريعراطف دو ارضا ظ يه التملا 2012 ةاناروش
 لهو اهيرنضتي الهنلروكش] ةئانخل َ دو نب يلع طا | ظ لك بلسم اسم ايو لطي هل او رعُت ةرركزملا] اًقغالالي دعذلو مباع ؟اتزلوءانازع)عووت : رار مز: الغم ديو ةيازكةقلككم د لةؤمسابؤ عز ملؤف هلأ 1غ لوميا ذكن) دكا ءرطمر جت ل رعد اغإو 0 ْ ظ موفر عر مَنْ دبا هومز 2و هاش ريزذت 4 ةزعرطوأ ديوب الذ فو

 ٌقعاش )و



 ' أ ا فوبازلق > مرو زتقي مكتضيلزاو نوال ديب تقي زك0151 قع اقدر
 ارخإآو عير 7و عرادغ الاب نعت تازاعثدتا ةلرو طرب زول لذسيز ايلا 11

 يباع مفولل ا ا اا يم بَ اَْولَرَِو دلك 12م

 هز كب انلون] لطم ]قع نإ ) مر اشار 1 !زرزف 1و

 2 ع ف ىلع اغيب وع قسد اسبرثيفَو

 | لوطا وابو لولاه رخو اطر : 2

 ا لا 1 از 7 برزت ةرصو

 ْ جسهرثؤاي ءاعزياةرئال خلو نوفر خت زن سان
 هاو فرو 1مل 3 1 ده

 ريوستكتإار 61 ا الف قوس _

 غةىاضإؤ ا لرن ؟.ةلإاعف ياتو ديو كرا ةقزال ديد )] 0 هوو اذاو

 لو ولا اال هيؤضت

 تدك مز خا ايت جانو هج اكسو دندن وو ولون نيج ظ
 تطعن دع ازمه + ه2 طرتردو دلؤف هلو 3ع شيد ذرب ةقيهدل ويت ملف.
 شيع تمار لكل و غو ملغ اذتد وزب اوم داع اليست
 ليوم اءلقم عودمم يلا وزن ثار زسؤ ثمنا ب و اهون اب طقم او ونكت
 معلا وربع عددا انا هكمؤر طنا شل كاما التاب غنا درر رخا
 نْنَو هقبار هه ايم 14 ايتو ٌِْيلَع !ذضرن غال لكيل !ةاَماَو ةناذرم
 ىلع ميكو عيشي الرب ةاَجغ بو اخ أتردد . دولعؤم أَو 1ك اسيل ن) ةّضفنا

 عطل عع دين عمت ةلباوشإوفر ع تاه 1ِهْدَناَو1َس]!َم ةمرولكم

 ايم اهرغر اهن1ذ1ق ايتلاوشت اهعزتر] اكدر غوث لوو اكوا نإ هلزغب

 2 0 اير اتم 4 ةل عكتنيو 12مل
 قررلعيت )لاا !هتد] رمع انفو شتتولعين لاق

 زك توبي وهيل الو قنبر 1-0

07 50 1 0 

 تسييس اسسس

 مس علام رد

 9 مسدس هسمتدا - 537

 11019017 0 سس سس سس سس عسا نان: تت عسسل هع د ٠ تو يمس وج يصوم مس يووم ل رو حم سدا ل ل ١

 00 1 ]| ]ذآ ذ 1 1 1 1 1| 100 ا لاا هلا
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 داش ثق درضن يرث اتش انتوا! دلو تلاع )ذو
 بورن! فيو رونخت ](ةارقخ ديد رفتوررثعت + هع اهي ةيركلا
 روج عيال اتزميز اهنا" ةباَميرْطْواَو دنس اسير ثا |
 ىلا عاق نفور غوت ]و 1+ ازورتوت) تدلع اوف اهو كوتور اخو كوشم |

 نت !َةزيعاَوش ازد روسو انيركاضل اك تامرر رمح اَذ
 عبرت ج15 لوت ععتو اثب ذ5د اتا ةلريغو يدق ْ

 انوزكفإةدغْوَو بو دن ى ربيت علام عشيلاو |
 | بوذا زيزاك *3 ازهر اك)تيمْجَر اترتجازم اع ةئاتما تلح

 هك م عا هرغسرت ونزع
 0 و وزط وسو مانع ةعل 3 ثرصْطت ردع اة ريالا

 ملقا انك فراخ عله اكلم تارا علا اقاوم هل
 0 اها ارك بك ااهْفَج بكرا اَراَبوُسر 1 اكَقومز ١!ةازاف ||

 قولا تاكا هدد نرقذا تيري اكن وهتعت لولا 1 الدال مارعت

 زق اهراس عونؤمهزو كو وزب لخا اوث افي
 5 بورن لا6 6 1لوو1 يمْذ اَوْزَح ني ورعدكو

 ظ
5 
 ||| ف

 مل هفرتوارفر خزان اسوم و
 0 د تثّمشركيرتا ئلْغُر اكرت

1 

 بديت '112] وفرع ريع اوه يبت :« فلل َراكو تع

 7 14 ايسر 1و لا

 لتلاب تع د عج 0 اخ هزغشداو

 | هن عهزم وم ةنحوتعملا 1 1521م ابتسام :لررشلل 1و هللا

 اعهكزذل اف تلف لكن ) ةهلاخ و 0 هكر ةييرتا
 3 ةرجشي وت 31

 يوي و .داوودسارتزؤرااز اقم 0
هارمويل سو انوشكا ةئاشف ايوركيز ارجل 7 |

 ٍييد

 بكب

 ْ أرد لرقم زق لكي دلل تاز ارجارثرعسرب ارب
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 ّغ 2 رسيور بوز )ماجر + ند اكوين قت 5 :ةَعوتفمل ]و انتم اذ
 رع اوفللكب انفراج ذا مة ب اةيناؤي اق 1و كرم

 امداق قوز ةؤَمسل) كج ديك عزت + لش اةوك ةيجدرثا
 / 0 ايف

 قوت ع ظ | هوزعجر طم / جو وبلاء ايد اقر هيرطرش) وزمن

 ملَوَداِب ها عيب !ةؤمت او غلط 0 ٍ

 زم ثرعاكن راو موج ور دين ]يف زرت عداوشو اضيرطركزي |
 ايداع هرم لوب اياك ةين اسضاق مق!115 غللشدا هيلع لرئهعرا |

 ةلورع واكب ل« ةلؤف طلإة ريد عشنا هت هرْمَو طيز ةئوراوج هب هوك ماو
 لغتنا تئئ اك إو + !تيوعاةشح اي اع

0 10 0 

 | لوثاؤا) ومسار ابر اعون زمج الئ وت 200 : ازبداركو امو اغا

 ل نياق قرين امو 3 + ةانزياازم و ام ةمزكتش |
 | رثكب ايداغر فجل عرش ارا معو ارم مغ !كولب دلارعو عرام هزت

 !(!نائواتش 1 2 علا "لاب هيداز طيرزنتاثلومتال

 شوهة واما را وو 6 ْ

 ةيزرك تا
 ظ 1 دل يك درع موُللاَِمْمضْرَ 0
 رروخشتا ع يارا ونور وما هيدا واقوال

 20 0 وو ذل اك ١

 ريرل دلع مز يلزم اجهْعَو ةفزغ مرا تيه طدقرف تكن ارا ١
 1 ا شم معاون يلازم
 ملا مشل مل فرم فنا هذ لل ل ةرهكرذ الوش راك هنا ضر اب 5

 بوداوابشا عزك ثرهشت اوم اَراَع رب كنان رأسا 7
 ا م ا 0 ندزازكرنلا ةشيوزتحتإ

 7 ل دل سيل ب ل يس

 مستلم ل ا
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 5 الار دس دعا د ىلا يا يح لو و مهع
 رززيملا وبس من عوذكوتس هع وذ وتو ةلاذ عقر كرم فركمرت ا نع

 منية ناتطص فز اة سهارزاتب زوز هنورس) هنيه :طيمنتش اهل

 اراوجن ادم تكور ارمئارب اجرت رت و باقم ُهَماَخْدَتةْر 1و! ميعةلواخمو ||
 سن انإوةدؤفرهزلخ + طع]ر1ةءلرصربا ايورازغلا مل) اهم ٍديشع 21د وريح

 ١ ةفمصو ممغتج رمح مل تسير تورم! ةدد امنا. سلا )يئءازم طدتح ||
 ةؤمسل/ ملوك ذو نيكو تيك م ناشنرم] نزل 0 )لئطوشر ابو رار تو |
 سيدن اًوُرْما هنز اًقيريتكه تعّوربمم ردع »هنا ؤراو ع ارمشم هيلع وشو ||

 هلزاب كرام ترم ]خرز ا دعمقم ِهِدَلا 1ك مَويوع !ةلهر ألطف هب 2 فيكو
 لاَقرِياَراَس اهم هِضْخِنو لمعمل زهد ابرة كزمرازعلا] عيبْطرت ع جرلا
 د عرجلاونزركناو هدا اخس دوز غشا بجنون زاررعلا هل
 مينا ويه زي ازغش !َوز ام اربع ةؤمسس )عرقا ؤزع اروكيز 14 انيقالا ]|
 لوؤسنس لع ايو وْتَعإوَم محمدا رضا غش غمشبل ال عوتشم ية
 .مبعتاز ةيماضناو ةف اهب ! هل كناكرشق عارذارشفلا درك1عبراكو
 هقول ورق اذ اننوئراويبر ارق ك1 ة)1ةزب ةولخ "هم طك رثزل1ؤ !قويرفلاو
 هعمودتز1ك)اهومكطِسَو (ةرجارت ةئواقمرت نرخ زةؤيزب معز وزن مشنب
 اًتيْساَواَمْلْعُم !ثن1ك ةستع اعدم هن اءاتن اك ع وزرتا ١مم ]مات 2و

 :اَرْمعَر كَم حارت طلريذت# + مون !لزنإو موزع ةتمد,ةل اشار اع مامعزل

 زتشبركسورشألا خاتمكد) »ارنا دئاَعَرَسْما جعيب) كلما وبزقوتم طودثلا
 هيبة اهنا واتزن جاز ا ؤرون حج هاخ اثبت اجرت
 ل ماب هك اورشفلا رجا غرز هزفنك شيز 1 هرم جام فكرت ثرعتأ عذبت

 ري ا ب ا سس حج 1
 3 تت يهل يم ام

 لبغو

 || برغثا يزرش اب ءييسشسز اَمَب هبرالش كب اورعر اكو هبل امتنا و١

 | فرت ةؤمسا رعزوشرف انهي و را زؤنلا جري افك غدت عتيم هكانلا زرعت

 | لشد ,راهض داري هارت تخلو هل بكير دثَت !كَلكشن] تحن ةتن) واشاد
 | ةنامو تس عدو اوريرصت )ع اعزب الشر امقت بعهتش ]وز عبم كبو ١ث وويل
 | ققورتس عتنباغم ثعارتريزت وعرب َفْلَخَو مدشتاؤ !زقيز) قمسدا هع!



 ٍْ هرم وتحوسنب ]خه ناوز انجن دارمث 1 كرمي اوس 3 ]رق 751]مفو 1

 |ماغلت يدق هر اجب ار زةؤمم] عت امونسج ]لمتنا ||
 لزشسث معن]] ةؤمسلل اذ ريف رئي ط ريع ةزخا عمر 1 :هزودتسو | عزو مقرف
 علب مل لف همك !21!تم1و كلف امم تاك اكم تقاوم ةرا

 وفيوريقفسب مة نج عئاقلا مترك ضر مامن 19 كبة
 || كلفيو عوزرتازيالزنعز اتسم مؤ وجوز ةزتمسا )1ع هك قرضنا زف زكي
 4 '  ”فريمكري ةرذ 5هل ]فورشنتا عشا ةيروَو] ةلشاب

 ةك

 مشييوَو ماَعماَر اضاع 1و اعل ءاياختو

 بشيتكاق) ةؤهتاب جريت 61 ب اكييد
 فيبهاكزرمأ ِهَددَواَنَ بزيت هذ اواو
 فقيفتشا فيش لك ةافز .طتنبع اذه ايوا هجوَتب

 | اماما ناتمؤنو اكان رو هر غد ةضنا زج طش داون

 ىسظؤدَوَساع خا نهيب يزف موف عراَخ وشكل! هر دل

 طماع هو عوز نارتو فورت عزو عيال
 أ
1 

 ظ لطم ثلج باعني + ينير موش 0 نيوز

ْ 
ٍ 

 ش0 0 01و .ٍهِبمسْمت] ذه خازم
 0 00 اَجك1قت مزن .:نز انه ععَجْوتن .ةكلعا

 ْ رات مك هاهو اج + ني )ذيع
 ا . ]طدسازتفا هعجز انيك

 0 إم 3 00 0 ف ةيدرجومو

 ه«فقئطكاب تلوم 1ذمروت هع موو 0
 : ةرمو وش ايالادم انج ا
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 هج بلد هيلي اا انين عسل رشها هتزضول الر ش

“ 0 

 ْ | ليرنع ذم هوا اهون د1 ئَن)اَو :لرضخ اه بلك او )رت م وعشق نتدع
 | أ خو اًكبعَو اتم مب ماجر! اك ديم دزجا ترها ذو

 | ْ عما ا :دو دم نيباراكقاث15 )يدل |
 ا ب يع فحول قب ل عمانفركم ارت
 ١ سعرة ؤبعش اقي1:+

 ل 1 هل رةؤمقسا وزو روق )+ الرع رت "تاق روق
 أ هه تضر اع + قوي مسجنب من15 0

 | نم ايزكت كراون ذل دلو سةر لج 0ك:
 ا هيله رهووتردرؤشرئاكز دارش ثالال اَكبِلَعُرْشاَو ْ

 ا ا ا معا دا يامر فوولراجا اوك ةيلوف نعقلل) |

 | انهي 3 زوه|قراكذل) ثلذكي ار ا 3 ريتش ادب زرت ولقب دو كانَ انه ءنبؤي ْ

 وها انتهت دارا متاشمم انداز جيو ايلا زازا ْ

 واط كيور عيررشأنلا عدت وية للف قي 1
 ا اوه دن ايركت يراذلؤف عمتز عم انكوثو هدم ءردعةيعاكؤ |
 ءافقرك ا لاورم اوت حو اَمِعَن ]برم مونتوتتيو موتانا اهم

 مون ارش ]+1ةبيلعر ]و ةذؤف شم !ةناشانا ع

 ع مما كج 1 رتب ياثد إو ماتم
 مدير تيزادرطك 0 ريد تكس اذ )خرب عزم! ونفو

 ريف ولسا 0 ا
 ا يياوربط ا رجباياظع ايو 5

3 

 شعِفاْزْود مهام
 أ جرف ةركو رسل لهل ] قرت اكاد ١ ولنا ا
 | لح ةبوطتطم دلج دارة ا انو نزم اهي جتل]و فب [[غ 9) 8(
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 ْ لئعايزتاوزمرخت قوز اذيشإلا ءاكرم مرشد اع لرسم رزخم وم زك !ةلبخ تلا اةيلبف هت
  نودتآو ةزبخيم عيقتال ةلضو رقم الباع طرز وشو دج عيت )ل +155 دراج
 نزلو اوزم ةبكفنمر اج ثنو ةيلكب ةلعؤك محبو نوبل 4) جب ديار المعز
 منك ناخبا ةزعرؤ باجل رونق لزوزش هزاز ه١ ذا كبل عيم راو ارم

 وف افرك لنسب اال لك م

 ىعت نابركت را 7 الور ار 2م لانو
 ْ هس و ديل َعروَد اك داِرلاَسم1َوِج فرخ يور مش فلم

 7 وشاف هثمو ةلذإ )تع ةعنملا
 )خا رشا عك !ةعْجَآ د دليلا ىلكأ حوار ناقش ا رقر 1

 ظ تقنباإش > زك ثا هلو لئن لم ةءرئكشم هلع شيفر اذذخ3

 | ةيباتينشاورمو ىرترل )ةربرفمل] + ةلخا5ز 1َوْنا ةروشرباكواهلؤف رب
 | همئاتتة ءاقك اكذابا 2 تمكن الب 2155 دقوا كسبشل ةسسشلَو اي ارموأياع

 باكو الو مرركتدرلل ة بسر وكتر ازمير ربذ) اوشا 215 ابلغ !ريرطتل
 دواز وذا نرغن هكا هجامدو كف وتشوه عر هامل رش
3 0 
 3 آت كينغ ]فز و واقر !ازم الرع 3
 ظ ليم: باز 200 هزرش ع
 شاودر لي ؤرشإو زها اللاش يلق رع ترتر ركع ذك
 يازئم اشيلعوزتؤا داك اراجع هر طاب كدزل و هرااقا دورت
 وامي: .ةيزتاك همي كشت ثول اهعرزكد) ازقيزم مره اش اة موردخ

0 0 3 

 ١ نعال فج : 05 10 ظ
 ةبارع وليش راك فيم 5 طوال 3 الا ل121 اهررعتتس

 مبا ةاذزب كت فال 35 نو ثإغ عززنألزا تزعم ذا

 ِ ام 2 بل
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 يب وز 5] طلعو دعبجَو م زتكب ثول غي الارتو

 35 ِط بيعلاوثا اناَقاَعْؤش و باوصد)َو

 هان اك اقزلا رسل تغو 000 0

 ١ يق َواَخ قر ولها جاو ظ 2مل ماج كح
 فاو امال رتل لزج د1مآ0] هك اهدي ثعكوتَو ان عاقل

 َرِشَعْؤ 0١ش 1ننعب اعل 6315 فيرد للنمو اعلم هي

 ناك لاو ابيزع اًشنادج | 1 اوإو وجل د) ةاج153 قار او ع ميَلْخ١

 بفوز انوار راعو موازاة زغب هغكأ

 |بسهكيونرننك لاصق هاذ: اثار ار لرش يأ يلا دير
 جاو ذ هيا غ9 ] 3 تو ان فوت 3

 - 00 نئكئازت يرفز فدا
 اها هيئاوؤازيا 11ج عيسي نون يا

 اره روما غفران اكشاي وراك هوك

 دجاج ] 2وإوةوب] زوو ه ردت 21)د هطورع بعرف ظ

 قو رموز وكذ هند ٌ ةكقرإ بخكوش ه]:ذ هذ اجزازمال انك لم

 ومان اكو هان غوت زجؤرت ل: تهدر ا فرعي اوي د15 ]ناو اجا 2

 ميج ]د ةارث زاههبارمفورجرط عوونعلب 580: اثم عرنج ةراوج+
 : 5155 ةلزْوِنَوَتَيَ را 15 ءلذبلا

 عطش طرز روع 00 اكءؤومب ن]نسرإبل

 اهتم ذرث هاكئرت وزع ترثعاررشرت عائد وثق ررشزت) قو ملغ ذذدو

 هوز ]عالن 1ع1و هلاقرم :ةل زعم ءقت ارش ادعم مب عورَع ةاَدسل

 لقي

 | ةئراح مايْماَو د15 ةرجاوم اون «قنإو ٍةوششا] انايو ةلتما واتم طبون

 الا عه زانقو عوج از ]قديمك حشو ابشن كا

 ظ ق هم هلك ارهززؤا رب نوي بج ىو لل دخت رخل عرج ذوو

 اكن زعل اول لوا لكفالة ايل در اكةيلذت

 | راجع عاش ازغدو ريا قل ان رب لاهو وجاك جه وشو



 | مبرسلفرذطب طلعو ااعضؤ ميم هلق دلث,ارذاَم مشل هذه طن يور

 | هسيل علفعفلا]!فك 92401201 :1فئفلل هيو !َعممه)ِدْم رمي همن شلع ردح

 زجر! اد 1و كم ا ]3م 6312 زن صايم هزيلة اني تي

 نقلب جزع كيرشلا تان! ةقرامل ةلزكأنم امقع مشار |
 اقم 0 ها ل ا 0 لا © ع

 0-5 سا
5- 

 نا 5209

 مغ يه 00 كيوتل "هم يكل اا
 : ع ا 1 بت هن عد وتم واكمل . 2111

 0 زي اقراابازور مة
 -- ٍءاَمْشل لعن هيف دي ؟ردِج غؤنح] ةرثمتا موك ْعْجَو ؛كؤف ةغلل]
 د!تغان اره كرم افك ]رم اشن !ىنت كيم ةرهامتلا' روج ال1 يعكر اكررم غاورلا
 ىةلوشو رول او نقل اتا ردف زورونا امم مه ايدو ع ذي واش

 هيفانت) م راق مز ارد ذنبك لذ .هرتتازظن]وومولع ا ||
 ار واكب أ اوبر عاقب رتل :زمبلا غرم طَدَْو امله

 ق3 ل ع9 1 لغ اقتاتل اذا بح ات انزرنا قرم شنو ربرفلا تاخر قا
 مارا عب ميو امتناع هقوقكم ةزئجر كما زنك فو الو َف كح
 ىستب او اون ذك ختم مهل زوم د ةووشسكم )يحز كرم مَعَ 0

 | نرتركيكب راكع اين اقلك لزم ذكره اميايوم كزرأجا وكت
 ا هو سن 5 ور هو جا ملل امي 2

 ايضا لح ٠ ا سة



37 5 

 0 ل تيران دنس طل :زن 1 !يرطؤيررغت )قواك رذ شم رثملا وذ مونك الون رزولق عراك

 ةوزمرَسون ألا مدل طن جف دن او كاك دورهم طلت ) مبا ظنلو هلؤف |ىبس ع نرررتمزنك 1و هاج بكب « ءايزم ةجلففوزولا ثنآو مكانتك زمن ارم اقرتوريوذوبزوو يانا الط ارو لوو ةوزض هيج بمحل عيد زم اضن إَوْهَو
 دو اه بخر يزن اوريو ابق ان نيب انهو جهت 'هنوث يزشو اب
 اه ججوثرسايف ال اكيطف دعت +: دج يشن وَ 1وُثيَوةَروَرُف هافْورتا كبل
 أ اذ هبال ؟عناراقشا عرش از اب وازمل) شيم 5 واخ قاعي هل ذيرثغ

 نقتزورياط) ةريمز ختم ايام !ة:زرعت مالك
 انراعق ده مرزسارخ شهلا جز 0500 0 3 ا

 ؤ دك : لسمو 1:51 ربعط :2 ةلغشي ]ع اكميق: د خ ا

 ةدرتكملا لي يمر و6 دقو ردد يريم هرظكجزغزمغت ناز از
 لانرت عقدا دكر .نيورس)ةروج اتمالخ لها غاو ْ دهر طنا وزدريشتب رتوش ة روش "كل طم كو طرت اوأ ٍ
 اكيواعقرت سن هدادِشْكَيِم اورَحَس امرياَط) ثوم ممْشتال |
 اكيباب تطال كوتالو ايزي را 0
 تقمتد) 5 اع ايل ريش ]ونعم 15: ذدارجتب مارك ملكة بيج إورش . و ظ | ىحكداؤ وشم  دلارتداريا عئكادسجا وخسر مق ليزعت ةتما1 اق |

 قبو هلابا ذاع هئدز رجعي رثكل 1 وشمل ذاشنَعَو هديِوَو بلغت عشار لك || | شيرت ا ةزتاو ندين رح ماد و عدته يلو! ]ونيت هئنلرثس
 0 3 د افرق وعش و عجب زكام عش درت هتبا]رشت ايا شان كيرا |

 ا يقال تنفك! ذو غالب قرشخا ةاورخم م 6 مكتانا موديل دا ووراخ ْ
 جاذماو لتقل »هو ْ لزحخونغ هل رن ونزيف ار نب ايلا

 «ايوب كلقشتما اذ !ًةرش ليغ مونت ةتر !لرتنل ذثق ةتوا وخر جازم
 ماش 1 ظمو >«نرم اثر ةتيعامزنتكتر 0 و يك حف
 ىضيتيي ياو مجالات كبل + ن5 ذاب“ دويشت هعمشت ميو دزلعب

 هةر



 أميرا ة :١ هنا ةزاكا

 هد اح كم
 قرم زنا 0 ةفوثطك ةواسوزفاز كبة لهاا ٠

 ٠١ مللت ةضلربإتل ارهزَتِل تلم هويه )رعرْوَفب عيبمت هُو

50 

 ادور ملا ةيزيؤوتم ةمذ ا رطسر عزو رهط لزق هررجمر )وون ملا اكن
 ٍْ رمعُثم هو هداودو 00 ةمئاقق دعطك ٍزرست] جارح دْجاَرمَو

 | لتقر ةدرزد رفعت هن اَئِدَمَع 1 درك غو اذان 1 تافلا

 0-0-0 لؤي كحل 1315ه ستبعزإل هلة هن

 لك ابل رحيما امكن !ذ] رمز: 1) اخي دعْؤنْلَعفَعْش اهفقسَو ومش 615
 لق عضؤمو ا ثقرخلكذ ةالو تن 21515 قرير اقيساوثو وشما 1ةءارج 0

 عيري ع عيش اتسمت الرثظد) دارعز معن تنل ةعرس] ةوْنمْلاَر إو كنب ان هير عا

 | ةلجرمززاو اك اَعمري بواكرز )بذا هرتز ابكر اهم موت اننربعتب
 بعّنل طب مَمْشارَع هارقرتت ]و ةمو ل عر زيزي ين 1 دع دليَعَس) ]ولدك 0

 زيتا محا از زغم وانا هير اكازجا هثؤن اس )و ةاسارنأ شتر ادب 3
 «كؤنز تملا ورمانتجاورم اكن هئؤن تلك ] أذ بنكلا مؤنك دف نون قرأت !مينا
 مهتْحاَو ةيعرتتارتعت ازعل ا نارشو متع +.ةلرثتت تجلت مج رمتلو تقدم

  ةشااذ1 وتشتري 00 قروبات زرزنثلورقيرو مناط لف ززلو ةبزرت]خيكي

 أ يقرع را عوز الصمان 1124 !/ؤفري د عزز م) ِِرَح ٍبو درو دورت هرثبلا ظ
 يراد! هجمت ذل دوه نمت ع تشم 213 نبأ عيضناو

 ا 0و وفلاكو دع يروم وركز رخ مدزنمو علفْخَتإَو ودا 208

 تهز هيد ذاق عتبالو 0001110
 1 ا

 يطور
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 / سرر اسفر 1
 درر فوض ارش رعت هلع 2

 اياكم ووش ربع درْطَعَر اك اف لل قت خا هتونع ات و
 ان )511 عب عرفت اكب ان اًعوجش شافو ةرناوت ميا ةدشا ب ره

 كانو دج ازع تاق !ةرثقز16إ] هزه )رب اكن زنا ةرشن]ل ]ذو هلوتكو مزنن] ْ

 ٠ قاقزذؤم اذا تزن غانو زم تين د! ةرثرطاعيك خالل ةوثرتا

 لضعم ٍديِرَح 9, قرينِس عئس بكتب ج ماك عإؤن] رؤس يع سوف اذا ديو
 || تقبزعورع هتلر 1681و وجم اهتز اه وش رشم دا ءذرع ال110

 | ةرجبا ميدل عتما ةكزدز 1و ةوش)0115 اغا ميزو علق ةيزف 51!

 2 مو كح ) عمق بكسي مرْث ةروشألا عَ اكم رف رْياَجطشكاواعجب

 هن ةلزؤعوكمذمل) هوني لجعل كلتؤ ايزل ايارَشَو ام امرك
 ا انتو

 | عررتشي متجر ايزي بقت ةؤش ان از تاوشناو ةزغكن) ]دال ةريو
 هورس مانت مش آل1 قع 0 ]موسم رغم |

 0 رفق فاو دسك عاب يار لب ساترايلري فما علت نر

 ظ واول وشم و يوان وعم اق ديم دهزخل يزكي رع
 (اوهلو الاب رفوف زا ظ

 1 ل 7 م معانعزت متدا ركع ٍ

 زس جاو ع ٌمقوي 3 ة.1اماونرف

 9 رزق 0 ج2

 ووقت كقزقزبوا ل 0 ب
 يد عراك اورو ةعاعرلا كات اعضاللا لارج اهكضثال اريكات ةلهغ١

 كك ادب عرظو كرفت انا لرذجت بشد )اردو اع 102م 0

 نب عبانإ ريوفتستلراججإلا ؟قعو درتجلءاكضا ديو ؟ترهزحرب ضو انكر عبازلا

 ب ؛الق دير عريش بارا اير اغب هذه اهتيز وفر ا تعَرن ةل]لعررز م
 نراكعزز الز اذه اغج غيرؤم بوش هيك ا اَمْعاَو 13 لب ارم هن: هلوشا

 هش تت يطل كل ل م دا ْ

 رع



 ا

 ل 1 و

 قيال قررت اورت اثررغ 0 ا و

 0 ةافرزت "اقوا سلا ٍ

 اننورجن) اج عري طنألو خيمب ةروزنلةيارب جولس ؟ةرخأو ةاذز 5 ةانروشبتا أ

 ١ دما ++ ةترف ةقضنر ع ةعل ول ن1كمت 35 0

 2 دز ةرفووتسإ افي 5رمإم هاذا" 2 كزفوعض )ران ت ترغك داعم |

21 275 

 رمل وع اوك مقبل ]رن 15 هع ادتدر ضربت اج برم عيش رزقي ل

 دلراق ةيرشزتلا لا عيج ب ةيعاش دز ااهعرب اتعرث ا اج تم طفوا

 | لع كلرعرمرو ةةالهما هْئَلَعَرِمِلْس رسم 4 رشم اك اجيال ةرز ن1 ضتختان

 كقوة اكواد 2 ات اون اها اذ

 ٍجد لك لي مل لفرز ناتو وززاوزغ ةقاوعل]ر ركنا عزل

 امقرلب تيم اجو كرم هرم ثنب ةقامإلا اقلخاو معز يد قطن معضم مم م

 هاوية يضبا لا تكيف 0 دكه اني ابَرَع كبل لَم كتل ةثاجنا

 تتاكد :ززبناقروزع يرد +ةئبال رو
 لعام ان اتم ٌيرطتاَدِ هيَويت ال: 0 1

 ١ لم ترمة مامن زر 1 طك اوفا :ةركاك ازد ارب ةركشرو

 5 تنكر لج رو نيتي تف جرب فيتا ةاعبرج ف

 0 سس - هسا سا اسس د 000 0اا ااا م ذآ ]| ]ز]ز1|]|]|1ز|1| 1 10 0 0 0 02 20200016

 دبع َمْدَو اذكذلا 135 اذ نعد 1 ا وم
 ا

 ن اَلئَوْسَو طن زةيضنو تسلا و15 اعز كيرا تلق اعز هب اهرتكن ٌةمعز اَنْبَك دا بهو خخ يه يشد ديه ةييسوعلا

 ق1 60 هزاع اكمام هيل تريز ذعر ش شوو دز رش ليون الئ ظ

 لإ بسعملا ثراهننا فاني لوف + ةصدت )فزع ظغب اندارك ذو

 يصدلا هراو عارش مز خرت) فرتكا يع سب ع
 يك لايتم قاعد رم همسي وو ان وو طن طجالكل
 ! تكي ارم ميدل )ثحاف
 بصق اك از4015 ارتست

 و كنك اتبيألاو كلكم
 5 عماش“

 2 ةعاجْب آلت
 لل

11 
 ل



 27 : ع

 اتبصْموائيكَحرت رن! لاق او ؛ هينا 771 00
 0 ب رش اخ داونز اوموولا 4 1تهكوب ناش

 قطا و مفر اكن 1 يداك ةلذف ]عام 115 ةهلز فوج اديعان

 يم نتف اكو ار امِيْغا اهي اتدرنو 5 امد | اَسْيِلَع هن مين ن]قل اتم
 ءاقنعب هك َرْيَر اشحو 3 7 دل ة اشر 1 شرت ب طيرجخ
 6151 اًجإيرصرَخ 0 1 در فاو كيلا ]رسوم
 د 12م2 3ل زرنا رع ع 1513 الك[ رسرجر داون 1519 !تحْفَعَِر سو

 0 ولاا لانا رف وهلا |كةئْيم ١ أره فكل اسد |
 3 امانبم اَيَلُع سيل ةكامأ لعبت لوتس عزم رائع خوة
 رجلان داع !ًمِلؤغب اوُكُم ظلوا زيش ان وا

 | را الخ وا . وه )تدرْيل هنلاب عمنا ْ
 ْ رغد ثمنيؤا يتكسي ذي زل هكناب شلش كلذ ايي درت لَم
 رديكلاهداقو بي ارو نفعا ثرتكذو اهئ اونجتلب ملم كابر 1و
 ارض 1و قو خايف طعن اكو الئ ايليا مغ 2 عاررم .دعرلمْفْو ١
 ل رم اس دشنت امه 1 ,0 نع اسير الع ا

 ةورفل ير انداك و عشا عؤ) كناكورذ از ةوش انني وز ها 306

 | نم خصفل | ةزعاإ ثارت رك ملط دمنا دم امام ثيمئزبمزيزق

 | 33 3 ًالالؤف 601

 اعمحْدإ دول 1من لَو اقوي + فكن رزقا ق5 ةرفكنام

 عم 351 وفن اذن تو 70 فيك كوك الطرز فا
 اندست زر ٍراَسَعِإ! وو ديس ١ ثداَد ]ب اتييركُم

 اكهت ايراشنلا هاظ ارفع 7-0-2 ردم اق
 ٍدئَثاواضْذَو هاضفز] ةرادورم اكل يخِشاَلْزَس طزرترما ةمزلار
 دعا شلمتز زغرتا ارَورَمْلا ذو وذا هْذََو اميل رمح اهل ونشت داو دوز

 لل انهت اهوا || هلا اضرتز ار يتم السلا نرش زجشن ]ورام عز ١

 ا

 ١



 ظ

 0 ارفد |

 ا 377

 اشر 0 187 عيطط مر دق 572 ا
 ممسَوِدِ قس 0 :جابمش !اناتب ]ًرِعْل]ب نير د دوو يا دي قالا

 وز زمو لجو روش النو ةلواولكوراتمإل ف وك مل ةَملَسَُت)
 غياَصَتََو 15 ةمتشداهث دلو بشن] يشن 1 نر لف اَنكيساَو ثيم |

 رشات يف عرطو راقد عضو ناك 32 نعيم امل عوض رف و]يلزلا
 يسوون 514165 كتعرف | قاكتا موزع دعل عمامة
 ا دمه ئؤتفو رضوي يرع َددَمَو ادع هلع بْيَعَ) ةَيوفش اًيدوُقش نيَيَوامْلْوْف ||

 | داق اجو ثاعذما 100000 ظ
 ندامة دوشكتم هلم عوقساوزخك ثاءلوع ا ع دا
 ظ ةداريزما3 عرج لمعت م ثلخك يي ام وامل

 نلعاَمْناَر افاَطوُرِرْمَت 51و فش دنع عر اص مش بشرح ]قش مش
 هم لا

 ممل 1 وس ردا ين كال دارا
 ظ ةدومتخ مفتر زجر 8 ا
 فَ هيلع د عننا مركيوج) ْدْنَع تكسو صو يلع اهزد بك يندر زف

 زعيق سنا تن]َو نقش هتب)]رش رز ايركيوب ا 1 00 تي
 خ11 ذ هيلع تح هقاجإت طع جيش راثاكلسو 13 ىف هيلع قد
 دن ا وسو انيك يه يشؤراككزشبا: قنج ش1 5 او

 || قتِعِإَو تفر ينم ارك يا
 لس اَعوَع تكس تورت ةرجاو غم حاوْشَع تلم مع دج

 :ر ]سوو ضع أ طدَعَو 1ًر1دَم نع 1+ لاق

 5 زعاشلا لغو يا .1َوع ٌدَْعَسُو ]رفق
 .ر ىببنشتال لوخأ و ظمأ دع ئىضنتست ا

 ٌلِكَو ىيطت ةكفش اكدرَو 27 + ةفاكرولف
 1 ياك ع طق ع مو 1 هع 262 7 ندد مث

 57 0 سوتس ورا 2 دب

 ان هر 48 انتل
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 "5 ايف ثيل طصاولا ةلئهر د ع
 ب طص]زز شار ضمز اك عادم 15 !لتفاوغساز ةنات)+اغتع 0

 3 ليسو ؤمزكماا يبرد واتا كس ورئاتيور 0 |

 2 اير 1و لتيَو غِياَورلَعَم اهورولم اغّبارن1ت ةيازبت هز ذَسْأَ عبور
 !تزأو اقيعر اش + فرْجارم تكابر اكو 9 ع م ْ

 عم فك ةَيضَو غاتبغل ةكسرع اه جز مهل تِجاَمِلَخَد اضِ]رُج )ومقام
 يبارش) ؟ابؤلزو هنقج خو !رع عطا خرم !ق)قوتس انس الرش رشحت عنف رطسسلا |

 | لريتو روكي ولن و مسا قمر 3تلت ]اعف لئن ذاك ١ كيني ارخألا يبو

 !اَتِع تان لاتْذِدو ادل يح + بكساو ةندرت انو!
 1 (مؤتَسَو ىقِتْش لج ءرفري « يرام ديلح ةلغر ل ةْرَع 3

 عدمت ةقرفعل انهؤزعلا ءايتس الفرز هزخنت هنن قغللا
 لدي و ا ءاد وشو ىز ارو رخو ةلوزملا راق وزع ميم هلو 0

 15 لربه 3طن كيلشن]و لعق هنري 1]1ذيولرثم ابورعتت 3| 0

 1 0 [س
 0 أو املك خ اًميلدف مل 11 2 هيلا ٍ

 2000000 ذيل فر + «رضوؤيو هك

 لَفْزياَعَوْتَو هَشنَو
 ا ةرايزطا يع رناكأ كيش ]ثنو ا

 2 و 2 5 1 8 13

 وو 6#َوْخ رخام اند رع اني هنو ياكل اب اا

 وودي راو يلي جازمت و كيب 07 35 ا
 هئعادت] و ْضَيَرْعَ] افوراشأل لير تكلا ة رش قرون رارشا)ل]“ةرش اعوام ||

 ٌنْعِب ائ1 اند كعاق بنك !!ئيتل]:51لاغ ذو رؤشتاربرتل ار ةحاَر ةلزعلا +
 ارب ة1ةلوُز اضم هبووارتما ة] داون اكرعادد) )ا
 55 فورس ال اره

 ىتنبش إو مجارضن ود انك دس عْنْمبَشْخ]َو رشم و اع ا ل

 | نكون ما خلا انك هطيووتش اقدم :

 وا



2 

 55 او اكشقلة وريال كم - زن جدل 5 زوق ةلاخو
 القت كَ ا 3 اننا يعم و

0 شوري < ا -3 اتش او و
 

 لا 0

55 2 

 نزعة نه نمو زال ارث مترو اتسرئ د .ريترتو زرت لهل شداوخ

 ا خص اَوزَع دل وا و ترث 21 مرتزرثرقبرث]
 3 ,ة]ةوتسذق ُتنأَكَو ذك وسو كرنك هللا 8 ول

 ا نو اور ناد كساد ل اهئ

 ْ - رخل ناع انرةنيازبهازعلا يهون عزك ب اكميزع

 ”نؤو لو ازيرثوتطق ذاق اكو ومواد هابي رشتسم أو
 هنا غتزت كقلآو يم دل شمز اهلا رئدلو نمب) ضاور ع عشم واتش
 | ةساعلا ةبرخازخا اهئاركو لرثوخوورشع غيز) تيم الشمال نم قع

 بابا واو ةيرنن تطبخ جازت ل نم هنو ة]ةوشو] يلح ابل

اكيارنرفو كو هدرز مخ انْذتِشارورد!لعالاَرعاَوَْو دم لذتم تلت
 | ؟

 باغ ا] كيش كفاك ايكع اواو ءوخو ةنيعب ثطؤ] اق كيد ةقب ير

 برك هجوم نموت + ثي] ٠ عر ذا ئ اج اوم

 دوش اي ر اكاذ) هرغشا ةئلشي) 15 فر اتينرب عبتننا ىكَح

 ١ هد ا ثيئكب ر 151م1 دقيت امتنا وذم ماقتل

 نها 21ةلجرْضُمإع 6-6-5 هي وتَحَو عيل ل |

0 0
 

 ْ سل وو لربع ثنكل طميعط ثنكؤل ن١ .

 | لل هناا ةيئك الم بثبل تاج د 0



 3 نإ

 | بيد موس جخيرم لزغ (تيهيز 1غ :5 هيج ل2 عرج ءغش ملجم خونتح

 | ىلع ميؤك ضم ةريْراَوْسَر ةلهنا مشا 0 ةرايلرشم لشن ا
 | اتساع نجع جعرجر هئلخ جذل اب انوش انثبم سلع ١ طيبة ينشق

 0 0 _ 55 كبك ري ورم فن 1قإد ء«ربض]مِي)] ذو هش 2 اقر
 : ا ا 1 6
 مت فعن تبعي رت 1 6اول ضرما كيل اطل
 كوز اق ويفتم وتاج رجا كلذ شخ ةتم كلا

 هر[ صاج ربت افرح نقف لقول 23 مْمَع نلت إم عج
 اوزيفثز ااوناحق ديكر :ةعزك الدق عجن ة!ةرقلأب هون! هارخ «رجئرلا |

 ءاعرباوتلة وسب وانرك الشدا اغزل اق تلدكا !:مورلتن انيقكب ]و ذرككي
 تلف اريعر كر اوان! نعمت اكورفَو ار ]سعب ءاوطاسوا اكنرطع ام

 3 6 يوما قياما مو هك
 يدور رت تشين :االك ازيعيوغ هل اويراك وزجلا

 ذات واوزع : تلّول ل

 و1 كُنلَو رب زر اقزعت ازاي مث 51 ًاليلفر ارك ظ
 ليف روك رار لج ذاع عا 000 اوما عج ىذا
 فور يغرم خو 35 يت ب لئب ِدنَو اَمِب]وُجَتْيِم

 ٠ يا1ونلم 0 0

 | ديره الجار :برثزتة اوجوهرثشراقا + ةيرزنا ليلا يَ ظ
 || لوايم نانْشَي لَ اَيِيْؤي ًةَباَعس لَو ةقافكو وبنك ذا كعب جامد مدت
 00-5 ؟يلزيركاب ذائيتم ةلرس ”(مهزؤل] يل اهئنعْر دول ةراَسْش اع دَلْمَم

 1 راق اََيِلْعْلَو ُديِشْرَش لَم ةشااءلتاف الان اتيرخؤف الا + ةيرزف هب ذو

 اضرّرس' ةمر شاب عمت ما نايا هاارع )رح ف لعبت اورتم)ِئلاديرتم ]زرت مدا
 ثبشنو زا + زن زاره اهزم روف ارجو ثدكش ١ اها عشيؤق فرزتو ميرخر ْ

 (مَخْو ددتشلب عارالب هعبسمو ءليزيراخلا الكا ان ادا

 ىلا

 سس تكيعي

 هوو يورو مع ل



 5 كا بدع رقت كركي مهيزن اد همز وود
 ١ فزذت 60و نع 0 رزاو + ؟«لدشنج وزار ازغلا فكرك

 00 كا داو ء اكان را
 نجوم جاك يرام * :ءلوعوز ازدزتم !]يورتموارل
 5مم م - ا همك د اال 2 زم وزعم

 | لاقي مجلرابخا زوران 006 ا د
 ا ا يو و هدِلبَورَ يفرم 2205 لغو اكزودتق هلكت

 ظ 1 نايم و رز يطارد 0 1
 ]هداف ل وركن ٌعابيوزسإ زف توليت الما لإ ثعتو
 0 ةقيعبز ذرب جدر اذ تلم لوز عزم ودكاعاو
 سيلك هوان عزرب وتاب بلك ايثار زم !- ةراوز شاهدين
 هلو لج شمع مزمع ملغ كر اًةّرعم ردت ار انشيل) ادوات ا عارم جلا

 ا را م م ياا قولا -
 يمتع هل اقم ؤز عاق ال ةارق] ةعيور مئغزو لة رومل هفل طئلشت]؟!) 1ع معصلل |

 ضرع عيه ورع ارا 60117 6 هن 1س
 || 1 فيضؤم ينو ا ٌقعَيو ةنيمر تاما 1ردع تلْغو ن5 ]عذب اع
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 12-1 1!فرثر1 شا

3 

 1ك
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 ركنا فرقا همة اب ترن وطار "ده اكتم كتف رشي
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 هلل عنج 2 0 0 0 هلل دعرؤل 1ك 11عام ردو امرشتم 1تدن |
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 0 ل لغم لكريلَو

 0 دوك ةكأ طلركلا 1 انك از فوم ]5 59 لفرع 8 000 ا
 018ج 1و + هلؤف اعتت انك ازهن الف يلون زق امك ةئازتووشا
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 ١> ةالشلاةورشنتز روس جالا
 هاتوثار شرعا رش يمشنا

 1تبيع
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 ْ دبي [تْفْبَو ءان ؟و ماركت ءامرن و رشسكل ]ب 00 ةيواشَو | باشي ارش اتي درلا ةيرنرترف زعل 1 ١ ١ جيتار
 مس 3 اردد اد تر ندر اًييرق راما بت ايوزمر ا +كهكرارخزمل زول 1 كل] ةرثإقرزخو مل نأ و | | فيك نبك ال تالا مورد عبو ةرخا وز زث هن يب ةنمارج اد || 0 ةيئالا َةيِزَع ةظِفِب طْبْعََو هيلع مرت اب لكَ ا دلو ثق )هذا مز ل ةطارةه ارو ةدتشق ةمةاثد ووتر هع | دما غشأل اب تغشت نو 7 د1 ال اج ذقت (ةنكاذا 1 - 6-3 5 نإفر امرنا ا

 يدع قلل ن1 ديلع در اضقن )اَنيريركيد اطيب فيتدرع عب دق هيلو ِ ايوزكزتلا الا ةباز 7 دبش هذا ( كو

 13١ !تنزركو اذ] ظننت و 51 غ6 ءايراطتن لرش ضيا د 1-0 5
 م ا 2 0 10

 يا دنا 1 دو | اي 0 ا اور 5 ل هفؤف ||
0
 عع سْئَعَو هقرؤكه نغن ا :انادتفت 

 ارينا :ز كركر لاذ هزم هاو : را لور 'لأونرلا هينرتو ةززخ ينص نل )لو بع مارغال) اغرق
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 مان ء1ند او مع («عيبرتت 151 نش
 5 ةرارشالا ب ايران جيلا رشا

 هذه لفة هلا ب ايزبلفل اَرعزن

 يان يؤجل الة! وب شااا 4غ ور شمت

 نس! مار ]هلام اهش لمآ تداولا هلا زورو 0
 . || ةْرَعْتَو ا لؤوتبؤ متع ل 0 لف

 لغوي و عتاودي ]ع هير وعالا ع لض هلا اية س

 ارتطام 7 ريا انك

 دك  يزن+ تقدارفا ات اهيأرختو يكازغ
 اسي اب عامين 500 ات جعسس اع ةرَراَضاكلاَو
 0-2 2 ل

 يا لعل ع دعو

 ةللديب نزل وتو انهم لالي راكو 0 ٍ

 | هيلع كَيْدَعَ 00 دهرا هو ل ثُم 1 بتل

1 211111111100 
 ظ قلم لك بداوه 0 ١

 غلَح قرت ات ضفاف« سكيت وو
 اوبن ا اجو الوم بو انلفر را

 | قيس سو د 215 .ىتترتياوة ع
 ]تمؤ غل مل 0لةلضط] انهن 19 ارجل 0

 0 كنج وهتستر ا «وزتص ضما طلت ةملنأ !ناز را زل رارم اًحوش)

 قر لزم درعشف هك 51 ل زعل ! ناك (عضْعمو !اثإو]5 ٌثَرُو

 شقشرم ل ]يغل ابل قد دلل ميكي مكانا ملاكرو عت 0

 علة شدو لوفي )مذ ةذل 61 ريرشأل] ةو طن ىرخوتك ونرتاو مكرمو

 . زرع تو اكو و آ

 )ش تو اميهتو ارث دز اونا «غ 2و طواو لرقم! (لرا تشكي زوره | :لزتما لرش 0 1
 لاننا
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 0 ائالا ةزع 21 راحت ةيرجو عارم جا

 ] "0 ةروسسواسم تسير ماكل اهنريتوزت ات | 12 ا دما نيه زقرذؤئآشز !هثلتف هزل اهرداذ
 قوت 1مخينا ريب ايهاوزشتن وزار ثم ه مؤخ عزف ةطبالثن اكو
 | مييهراقو مه اير هز عر برك او باها أ

 ةوزككو )17د كو 2!هازو هلا وغدا كفره اردن ورك 'علز اق علل
 1من ةلب]تَئَعَِك ننْعِبَع مّيعاتسب ةيزعلرنك .ةربمب بات اريمزمت ]اولد اوم
 اة يروا هايس و دلال تعا ةيزَعوممز 1من
 اَبَترَساَعْر ام ائيِمةْئْعَرَو طييلزز ذيداقك 'اَوَك يمك نالردت ةهزققا |
 بنل قرع نا هولك هر طلع نانو
 عسلي َرْمِاَو دَباَرْس 1و اير عضو عيذع قرهناَو |

 اويل تاج اسيسإَو اً باو اي ةيزياحر وجت أ ةهزييزاتو
 مؤَفْن]تبِفَس!ذاَدَل تام كنعد : >!راغج ةيرع 0 !

 : م ا .: ل

 ظ تدك للا زفت لقور 0-5
 ء5]َكاْدَج نش اع
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 يلعن 04 يب ا 0 اا 0 ككاو رع امتاز ذر ناو ا لف ريزغلار كة زاخأ
 لوفي هيا

 324 1 َءلل 0 ْ
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 2 ا[ ---- دمي اعاذعتلا

 يزل اعلا اعل هرج] تنك
 ودهن ا وتبعا ايوا اًمْرع ةمارث



 عل نقر اسناور: إن ةطتشارذز ارطن بتيط مل ةهزج الغل
 ندصت ةيتب عماكؤب عرض يور اكب دايز اةعرؤنإ من ظلما للزي تورطت
 هن ! ةعفاولا ةزمركب يزعم اثم 1 رطتت 0 ا ب وعرل

 التماثس )سنو رثسأ كامل ثمرتو اشك بركه اور يرق علا 21د!

 | تركع هدلح عرمرت اة وتحت مر واخ هذ اكد قالو شاق نا
 هنن دع ةنلعات تيدا هد جيم اعدل 12 فرار آم ]ضال صَل!

 | ةهتحوعزت مزج ايست نبعد خلرتم ف ن1 تبدو ةِرْلَوِب ةضلخت

 ارا اإل 0 301 الغ 7 م
 عزام عارم اهي ااا او اكيثكا هية

 0 هيج ِةَراَتْعْوَراَنْعاَرس لرفتق |
 ْ لورا نيرئرزم م ل11 ل ورمز متو ةباوزش ةمَرَجْدَدْرتْد اع |
 مرفت اَناَمَروأَج ال1> ةيَزَجْفَتلفِم در اعجاز ]5 )جك ووك رسل ربرع |

 ليعطي )اقرأ ةريطارو م دعا جفرور الث بل ذ زو هيدا هيلع
 ع4 اقوم ل اةرخ اأو وزر لزيت شبام ةللعرت جد اقامت

 انزف ثيم زب ة!!ميزاعب ةنيفاض قدور ,ازعتي الن ةراتسن ار ةاوباناك
 0 :ار دكا اج اوف امك! ج06 ف

 0 00 ارم تلج الز اهنك) تّناَصَو ةلرَعْس رس ل

 مم عاركن ب علا ربع 1 كلادم ممم رتش ٠ اق كجم رك هيلا

 وعامر ناز تعمر كح رامللع رمان اق جول

 اتي اماروع شاكر 1و دهم ل10 عرتع ورقزتا

 آب تاز اذ اب رام م ةئالئن ارك امو

 ضلك زعل اضن افشل الزج وو ”رثوو ةزمدازنعلاو حراز بزب ديبي ووو
 تاو وفدا وو خش هل ياك كرب وربع رز اطو منعت

 هن ) متف ابكر مترطم ةلرتبتر اهل ز ادم (كذ رمد رالهزلا لز انيق ئلغأ :هتداق

 ٍ الف ِهنَصرِو اَملْشإَو دامب طلسم ودق )هلك وج 6ث اورد

 رازافام ناو اهواي زركر هلع اكوام



 اني او ١ هدا وج عب اشم 2 ل : هيلع | هدا وزد دعما نارا ناوؤسخا لعوب لة دعست ا ٌةَيِرَس

 ْ ا يجر 4 رتل: تلك للا
 أ نؤسنارع رع شق ديدن زها دش اوراكل نر ايزب ةترتا
 ْ وع مق د وزج الانتقالي 1 ةزراذئأز) كرهه ضاوور»
 دق زم اخ اسرتفو ةراباَرَسو عير كاك! زن )ةعار ازمو كوتح | ,(ز1ةءاغ هن عزت ةوزج دلاط مر :.م ماهو ذك 6لتز|كوؤكبارغ

 َلاَع هتشلرت ام ةهزيج اتا ان امن 1ع :5ةلاَعاَمإَو يرش درع |
 | ٌييعبرا ]ع5 نيرا زاخو! بيبو كيت اهتم كام اكان | 0 0 ١

 ا لكان ©رزطل ابرج :زَجات امزئانم د اظرغاذي رعت 131 ناي دعا
 ١ هدب لون حو :اًشمائاَو نعد ركط |

 1 حظي يف عرش لازم ةدذج ةَهِزَجْو اردت كَ
 اقم دليل عَ - اننعا) 3 1ث كن امو دم اكَحأ ذاترنع

 اروع ذا خا مزن ]رشا ل !1زبزيزرك|ب مسن از اس
 1 يلج يزل" كلاَؤَر ا رب اش
 ابا ل تسآَتت خ! شم الئ

 لبق اهون ذوُرهت راقت
 + ىي راوتا ضعي اسمو ْ

 هس رتل 1 نجح ا
 11 ةءنن 1و اوريو بها زا "لوي ار انور طيور ةاكب ىنْعَكور مر رس ةيدستر شب غلا ام ]هج تك :ز ايثلتفبو رم 0 ا
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 يت ثيل سيتا ست
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 4 : 1 5 والعود تارغع ةياقنإ 5 ا

 0-5 00 ا الوضع
 الك فاس لكلا ليو ضداو عرشلا بقوم ميكو لو محفل

 تت :دلزف عرس | كيتا بيري ابوتمأ از «رؤ زعم التف )اون ابل

 لرب انام مور :فلا ةغلدو 5 :يز616ل امص ةقفاعلا مذ 5 "10

 ب ا 1 تبا كان ناكلاو اثم كفو ءاكدا
 كَيلَعَو ميال هيوعكن اه خلاب اسكر ةينسحجهستو
 نب ال اث)ف كن تيْطَو كتم ينل وعم ارقلو + رهاشبالؤف
 || هتددذه 0 دا عن هز اكياس رد نكاح

 دهام اؤةانضبو ادب ءانكدا تفز +ز ادن وبايرن اذن :عبجا زالت دلل
 ىي َناكراَواهلَه دواي: زا هاكات م عشا ش
 ا 9 ا مردو جرززت الزم + هيرتيسزنم اتمني 10
 المع هرترب مللشت] تزد : سو فر :

 رس لا 3
 تؤ رئانوكا لو ذا ضرك يف جولة اذ وز
 ىث] ةبتض مخمل ):0135قرفسرت 11و ل زر مرار وكشتر سكي تو زنو
 يم وقير راما اراض تصوت 0
 يدم موشوج ار ا الا ةعانم عوطوت باتو درطلارف :زاذغا رهعرملا
 نزتغل يري دو ادهن اق ةيض !يرئا مو را ةلزرخأل جاو خيسرُف آر نرازكي لدا ١

 هاش هزي مقينوم ووطن وو ْ 05 ناو برع !

 : هك هآ عمار شنارشكز وون روكس 0 ومرت خت )مك ]عوق الا
 هم ا عل !وأَجامخدلا ع كا ا
 | :زعؤرال) كرات جسنن) ايل اسال ميت دن هنب كربلا :امذ ! مَع

 كالو حل الزفت قلو بزب 3 ىفتشممل َرْوَرِ ار تنس دنا
 | يسوم عيه زف ذأ بى عنالح ةيراكذم لعاب بطَو (يجتركو هانا
 ١ رادو رمدبلفوةرضؤم ب انو جاوب هبت واكيؤزغب



 5 بلر ان او بكرم !ب ةيم اهتم ةلزثمل 7 : 2 ذا ]امارس يو وورد ةنكاس اع 1لتم1<ز .٠ اؤرتش ابزاالتث ال تيروز# ٍوراج طيِلَم 'ةلؤقو | لهو ادار كاز از زرطمؤم !ةلعوزبكل !ةلا و ئيغون ٠ ظ
 0 زج اب 6عرش ةيكبكم ةئكرش 6:11 ذ)ةلرثمأ )زار هيدا
 از نر شاب 4. ياك ؟ةرنبم 1151515 تلاد ]م كورن
 نحف 0 18و زع 6ةقدبو هو لزسص
 هرب تمم ةرتس اف ركف اكتن اتا لرب 15 ابذتل ثلا يفد
 م 1 و اكن 15 يئن رف وفود وربع زضؤذل ة | 1ذلوا

 ديم ةمتلزاعل كاست ة]ذتث ارو مر يزل اهزعو ٌممقنَو وقدم ف سرألا ٍْ |رتبكزا هلؤف تَنلَع ديراكقم : كيو لو نبك زل قوش هلم ||
 ياهل ورزريكاسداءاشإلاهوزاو زلنا رشبازماكا ٍ
 ْ ولجد)+ معة زوصاو ةكؤدلا عون اع ديذزت ل ]5 همك اعدم 3 وساق

 ناتو + ف زيهوشيتت ةكراقرز اَخرَو ةيّوكل لل ب + ربل زها رسزثبو يانا ةلزعررنا ظ | هسيوبامووتاعنم هي 0 تي افالرشم | || لينز «ةارزرتتي رج غرب امضي )شكو ريك اور ) وزع زرت 1 ةلشَوو!وناَو

 لوف راغب ابد 1مل مرد ةئنإما ذد ارش تيد ءلرشب ارذغب ]رف ظ ع هاا يشوف ار او جت عز ]نة خا
 | قلعيراتدو مكر ع اهروزالخ داو طازك بكب هانرعو طك ثدأو اجلا رانج مز انيزتم رئي عملك :: رْنَت افاكب 1غ ةِنِس] ةبث اثشم ةلغ جر نيلرذت

 | 0مم مل عرشيو ول عر يروت)+ ةلغا ةزازذ1ةاسث وج اجري اللون هدأ
 '][ خوف ةكرغ 1 >(ةل ةذجا 1وجورلعا الرثع انشق الرع ءايذب الزمن !كرح تحن | اجماو ةلش وزمن زوز قلك | فوم نا 11 ةلرتع ىزحو ءايضولعس ١
 همز ]زمر او ةئيروناف ديور تو رزق! ؤؤنم قع
 عرس دسم دؤوب تل و .و ةاجرم -لرثملا نزح

 ظ ترهتشازمتا+ عافسو هلزثم هذؤزم هت ل !عامخاي هم م لا ظ
 مثاونر
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 | + ةرهارتالع مز ازمفتو .« ذلش ىزمتاكنم'ءلرج_ علل
 ةيّعماجاتل) فعرض اخ لة توزت :هقناك ناكتشما+ ل طاف ظ

 0 0 513 1َدِج تسكين وسمت توون
 ْ كاك انكر ؛م تلف الانتي عيعن |

 اه مزمل املي رعد ؛ اج

 0 وقار ظ

 رائف اود ةكربالوراكخ نارام د ةري ؟ل] عت الب طش وم
 0 ر1َو هب ع اوكار 11 فاس |

 ءدز اندم وشو داو 1
 او اَمَلَعُ اَرِه ثغلب 1 ابشري عتمة ظ
 || زاك اكركت ابر اجهرث امو 6ْمَعلاَو بحت اب 6درد )كم ]من ا وأ

 ْ نجلا كلو ا لل اور اهب
 ظ 2 خوشبتا هذركت] هزلاره ٌةالاَوّم زم تلف اجا |
 داتا 0 ادد ملُكَف 0

 لزج يز) ذمشت طردت !(2576رشؤ و /
 هج 2 -_ تشيل يلة يرام هند منك
 :مماند] لرق) مرت 1و تاطكن ار فكنا امِفْوِم اي ةقوغب اه الاثم عرض
 مو رزا زعزع اتخواو ندا زميرتقل كلو 11511

 سجل ودلع ه20112 لاق ةنعركقتو هب عفت دع ائآد ناتو
 تابل] اول 5, يفقرازنع ذسْن ل ديزمزبرشلاف] ةعوشد ايريرعدا
 َلَ]دَو طلسْداو يعزف اَو لارا فز وعلا اونذو 6 ايئوث ]رستم
 ف ات اسمعام؟ ل: 7 2 تام ام رعد! 1151:1منع ارضع

 مد 0 كر

 0 01 ا ا

2 



0 
 بس
 1 اهكيشنا منج همم قئار طنا عزرف هلع عر ةةيرررشو هاج
 مد ةشا])]ف وت زكبَو فز .رش هزي دع ِزاتداَو
 ْ لكيم لكي روما ق1 ئرم [ونشننك اور اككيتشب ام ةَلبعن ِدِئلُع اهدا
 زييصُ قع يدون 11514 لصد 1و ل طفكملا درر هز نولي
 3 0 اكوا زو فب! فكد|
 || هتئاو تاو افا و مات ارثكمو فئضنا وزخو ركبنا ماكناو |

 دوو برع لو ييدربك» مغ ميغا
 ينك <هلاو انف رشيد ةمس ل ةدس يعي اهنا جو ىوزغمر ا

 بيرس زنك يش ارث ١ اسيد كركم ةايشا ]كن 1وب
 يع يعلو طاطا ىلا اعل )باضا
 0 0 0 عقم ثنا اقآج 5 اقمشدإللا
 يل 0/3 ده هوغو ديزي ]عمل

 3 يش لف وزار اكداَلَرَصَ
 356 2 ياسا عي 8 12د الارز جارجوتذا |

 ظ 5 دغصلت دل َوِسَو ءْوعْناَرلَوْكاَي لون ِحْوَع 1رئخ ةَياث)

 ماجلان هسا شع ازغ+ زها هرتمش)ةلوثد امل هل اسوم
 ني وللا وزنا 010 6 ب و ال 01

 وشتم ةئرابزكسدم 2 ارز هنو

 ايس م
 يلق ٍةبانرت ارد الرع كب 0 هرب

 رنا كح اها وقد طخ هلا 1ك 5-5 ظ
 رزق ]قوز عقل نيطاقرف نتف مسن ا انوفا جلب
 ا اذه كركم + عرطغ متعشلب

 - هناا د #4 هو تع ياو

5 



 فت انيرافغتاب + 2 هنيورع رس اجا زجغاذ)] ضخ ني ؟
 هدول دولا 1 و برها ىريشرمم 0-6

 دقيو نوع يعير يب درع زدذو رشد
 5 . مم 2 فام عنا لاه

 | ييكزوزب تكا 1 كعب تن هيئكج )دل! عرْطَج ديت عزي لم

 زفه ةاه 1مل هلع عش هقرييقد |ب امْيِلْعِ تؤكد امر اذ:
 أ فق ايان ُةِنلْرَلُم ماكر ارتْغَو '!ةلجر تعم لشن 1 اك هواتسق |

 اكدواحفتغ + تن اكرفنف اب ةعاق ووو ميزا ثبلي ال عفو ادة ٌقوثت
 | ]رخو عما وشفارخ ركعاشا لاق دو كرينا تمن ورك باتل
 اىواهاتإ زر مالست] هيلع مثلت تناك كي او ةكامت 1:11 لرششل ]و
 لطخسلا اها كيا ؛ردعز طعنم + ةزجلروصد) ِهِيَع كلعمتشا عدا

 ] ا ركع اديلَع مرت اعزب ٌةيل التايم ةنبزلا 1
 دد) ركزت اكنآكَوَع مادو لَو )اخت هدد هيلع ||
 . ||شزوت لالا : ب ويكي ذ ج ؟عدار اًعْشاَوراَجبمَتاَ ا

 عوام تى ةلع التلاوه 231 هزردافو حرْبرْعَستنب ةشجاع زم

 ال2 هزم اهجا تءار مب او هاونو 1َوُنبَو اكَيمَتم اًقبلع
 َرِظيَر اك انماعم جي 2 0 ام وو

 | ةربتؤ تو نم ضزنو لموت يوليو ةئي ذه غزة
1 

 ' ارب 0 ا 00 ْ

2 

 2 1 ا

 د1!بكرتو ياكيزغَت) |



 ها 4

 ظ ةزرد!و تيجزت اةووب كلك مول از لكلا طر اكيزخ لوف كغ
 زوم ةعلتاف تلت 1ذ] عمن 7 رسوب ترتوي 5 1 بورا اتم
 نيا 0 مش ل كاان ايون هك |

 آقخع 3 8 وثعو تح ركب 0 ل روف ]ورك ل ا

 60 97 لآ 0 1 كر ظ
 ظ 0 فلك يدع

 اسيا ارثةوتي جرت اساميراخلونانزا ةيمزم هيرب امري اههنرع <
 طابو زغأت ار زل اثات ظيزتاسا آيناك زم ةقرهضق شو لم

 أ عام ع

 | ةسنويو اا هيك انف و ةيزح|خ خيو غرر زوز عوج تالكابو
 ١ ةيرثق دلو هر ا اهثز! اني انجترياه: طتفمزاكو
لازونمت نك رردم هير جلو 1ك :1ةوج ةنكاش لم

 ك

 0 :ارْب اب اميمة ره وري ذآ ارداك ةرززكاتب
 ف زل ازهمكت اهب هذ هيون ياورد روان وبات كح

 شيرت الخ خوتازقرثواهزؤف هلو عراك ئ]يمْقت لع |

 دلاوربخ تغنررو شو ثور اهات هزار هلْخَووت!يولعتوشتجابو |
 شي طيران 90121 ردا رب طئاازع رم الكل وحد لذ

 هيهات ناكل زف الو قكرر كارم درج كلم ظ

 | رائيؤخاز از عم هلك يجزامخدلا) ف اجكل زمالك: ملؤضك
 ةءاوجربزت اًبَبس بكد ركج 2 امرونالل اًرقَعِل]َو نع َوِمْعِي ْرارِتبَو هثد
0000

 ٍِس 

 0 اقرا 0 و َ و 0

 دي : هيدا عوكرجت 2

 مسنرو عغي ونضع! !ذ] قر دم 2 2
 3 ءابذد1ل افكر وس ممم ِ 0 عت

 ملكع ةزرِس ةلرثم 0 اف يعم انورف اكرشلا هلق لرْس رشي 0
 ظ قضيب ومالا زج زب كط نبال 0غ ماو اممم

2 
 نيك اقم
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 ريكي ا مو رستم د

 يل يدلل 0 اثداو

 2 2355 1ةتناو
 ١ ف عيا ةفا اوفي 0 0 |

 ا 000 1

 42 0 + دما

 | تيفو 1) ركع مس ل ا كوتور عرفو رت يلع
 ٍمءِعْسَحَو ارآَرْص امم ةلمزع دش 31كزج ذل ارضع اًنودبكو اكو ةهنقوش

 ٠ دعي بيرمبجرب ا ]رئادثجر تم قو وش 0 ةقرمرج |
 | لَوُزْغا هر هه ا ا مرزاع اتنب دِلِئَر

 || فلل! اغيا ة]:1] 31و امش ا رنج هيله ْثج 11من ظ
 |اعيقمثوت] هود .اعبش تعض و :] دتعضوو 0

 اره وا 51ر1 هل اهيان دو .هثاكف مشا هئاضأا ثقاذل
 | ثِح) تو :ةلياكرشملا ءزهإْرَْزِغِم واح هامور ؟ر تكذجو ءايرتادم
 ضنا ةيئث اره: العاب 6:ك[م]َعْقاَم : .الج اهاٌوبِلَو ب .ةليطكك اكنم |

 كتل :ارههدي جاو ءارتو هينثا ةليزمل)]ِغَو دي ]كغ هلعطق اينمزلولا
 | هْياَمِس2 امو نفل اب غاقسلا 15 هرثم اب ْماكْل] ام تناغم :لدش) ||
 سد اكو اكضزز وود عار برجل رولل 6015 عادل نشا |

 لونت ب اقهاَب اهمؤزرف رك ليزم كو اهي
 اهل ةليزنم و ال .عرز اق ع انشط جم

 اهات اًرنع [ةعع و دي ا
 اتِداْنَو 1 اراها جاو 5 تكتم ه1 هلع دك
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 ظ نك زخم .ةرتق لل او بضخت ةليزعزو ار غل
 نيكو البكي ةراوفل تجوز عع جذي ام د01 مةرازشمالاكيؤز ا

 رابغ تبا ةتجومو زسراشلا سؤ وتم خل 00 عكا
 أ ليمؤرزقتا ردا وش اوثواس( تزود ةدرس» درغريسر امرت دوش 17! ةخاوسو

 ظ هع 01 ألا مزار اي هنتتتك ملت 7 |

 0 ا 5 5-7

 اا 4 0 يو 3

 هس مح يو 0
 هيدا درع لاذ اتجوزت ؟)ئيزت رع رع تحلم 5

 يلا ةزع كفاه متفاوت ايأثتا
 6 لد زيان ا :. 55 هدام تو 1 1

ا 3 داكن اهبل ادعو اغبا ةريثلا لاكش يو 15
 

 8 همن ]وم كوكل اذكل ة اش :

 .علزجأبو عار ايونكلت عز رزعلاوذشاواقالارروخ
 ل ةيوك ارك لوفأب غيض اقل ضنا, اك ار زخدلو
 ٍلْمَبب 0 و 071 ب[ ايم كثب

 هم ا لا
 لزم يجرب تح تع دهسا وم نيد# 77

5 | 

 قرس ارعذ اول منح اكِإَع كستكلا < فو ١

1 

 ا

 ليلع



1 5 

2 4 0 ٍ 

 ] 0 0 دا
 أ ل د ة/راجب يزد نت ومب

 0 هام دب مابها ا ا

 | يكرم عرب يل + مح و :لورتغلا)ذ

 يف ذك وكر اركذلر اههرسوسشلا) لؤفرم وشمس انو ٌقيمجرف
 || هيلهبتيو ج51 عار ذآ اكعد يؤفوو مناقشة اًمرذف ْ

 ٍلغرُكَد تار الكاب اكااع امام اجشاب مه كلاي اةند اورد +
 ا تيان لاق عما ةقاوعاع غيط اَهللَف عمم 7

 سيار هتف وراك اًقزغبت ل دوش ١اميبخ 1

 و رولةاضا  او ماتو 2 مون 00

 ررغت رع و ديرب دع ثر] 5 ةرشوبسل درمتلا هل ]ذم ميص نمر 5
 اوك رن ةهكوف رم ]و اربكاَف زيك اهل تكف نبدا رشجتإب علب أ

 وثب ماقكب كانو كو علك! اوؤعل كي عادلا حاكوشم هو ف قوتس
 ميلعاوزش ث قرنا زخم ولخ ةيررثوزب غلا 8113ه ا
 | رومابتز 5 نام واسوا 1 ظ

 || وسائد زودلف آتنرم هسا ا

 1 50غ بج طز 12و 01 0 4 اذولع |

 رطشوإ باز اعدم قر قرات ]ورم 2 : هم 00
 ايم الوز از ليل يل الوفاق

 د3 ميدي رثزدو انهم 54 افق

 رت هر اضع هالو مار لا 0

 ع ا قاما اذ سكن قمل ل56 0 7161و

 !ميلع 0 0 >زاومع ناكر كاكشابو ني 6

 هيث افننثإب 0 ار ث جرف لو 1 يل 0
 يس

 يجب



 اج الزمو ليثزودا يدا زانت هيي ثوار

 ىلع ايما فل كاهزوز)ريرجاتثع 5 سفن" 1و يعيسلا | كعتنف م اتمنم طيشنا قفردعزمو طنجو ورا رمرسدلاةيمب) ثلع]اذق |
 0 قع

 م ا اح ررتالز يد بلكي اناهكغ انزو 3
 طيني زر ةوؤ آب ل ا اح م ْ

 اورو درت 31 و امش اميإطع ]شتت هع رع عدكم "رك ] بدو
 0 لكل ]ميو كوبرا لذبد كنج لمراحل 0
 ويلا كا د
 ورم للا ذ +[ ريع ون بام كب عيضاب مث ريس عسن دا ادعي ةريضزتتا

 || هاكعزا فم لد ااثا ار سعْزْ فَقرْخَتْرَع اهي اهب 5 5-0
 9 طق دات عر اكا خكرع ]زكت ظكول ما رارتش ايازخاك

 ]]ولاغب .ناعيؤر عاتورج كي رياك همر 1012232 3

 هلشعراسو اوزنمج عمتدا مسا مرق 1 كب كيبغا اتايزن# معدل ]هيب كرش
 / ماجرزدف كالئرعزم ]تيدارموتاكا ٌةارشع هزت اير يضرب وشم

 | منو هرعرج دج ةوررتم !51زاركن ج ار اشم كرمزث] ْ
 راد خ14 2 02

 قرون نارام 0
 || :1قىوشل] ]رج طير اتمواع ا

 ايولوتلف ”زخزفلو ازهعست عرار
 ا لشِبب 0 1 . قلجزم ةلغت 2

 ا ب ب 0 همعؤاايك
 رجوع قمن نيكو 5 2 مكراؤل

 درس +
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 5 وتحت اشجان 0 ال ان زمخ هرعت ل102 |

 أتت زمور ايهزت رش داو او انت 3م ا ايسر لاا

 لزم نب ةامت هرمارسو رقد يدك امَْلتفونَع

 ع ! نم اطل اضب هدسووأ 75101 12 اشم تحت هاكر ثا

 زن 00 1 قل لانج هزت وُ واب وهام ثان ا

 ةندرت ب إيإَع ثبلقم ةكاملاير ادسسرعاو يا رم ازداد
 ل ير ةلزاوتسا افون انسدإكو اتم ين

 ىّج ماير اسيِلَع اهل 5 تناوسو 01و ةلاع1َمْلدمرت اهرث زل: اكزل] معو
 مار 5ز: نكوزت جذبت اهنا كي

 1 انور يطع
 ل ز 00 ا 810

 تظن ]ازغ ع اخ شااكو اجل ابدل غو ةتعزبم اي سر! ]وخت

 ال1 ئَسولخا 1مم 35 )لضم اًولخا

 11 ٌتشف افا ئااعاص 1 زو, كا زمرع 0
 اذ كَماَعاتب مارب! 11

 رز ويت ذك فرخ يا
 قع كلا

 دن ثوكطني ةريغقوؤم « ةدمتار ثرتشاؤرب علف
 د عوض رده ثمر 5 )2 1و ام ويزتش

 1 رعبا كد )ريكا 5-3 قوش مرتو ١5

 ناك هوو 0 شمس |

 0 7 ا تسي زار 0 درخرم ةضار
 | هي 1 هع د كرر اص 0

 ” وراس + ازاي اوفو مفرح معنا

 م : ١ 3 " 6 اسئل مز

 مت



 َرَشِعَو اضول] 2و ورمرعد 1 0
 عيش 1 0 1

 اكو رسم فرق تَرَ
 8 م ا 1539 ِ

 3 0 ةيلآ 2 لا أ

 أ ةقموباجم اجرالق وادم درت قزم داردعمل اللا ةاشائؤتا |
 مهلؤفب دوف ابنا ازا لاو اما ةراعإو ديم فشق زد١ شدو لون ل َ

 أ سولت و نلض اج كودف 1زالءابغ اهيبا عسل و ةكر هازال رح 2
 سمزبو خا اهذو + طاوم نان ! هجرت اكيوركم إلك )فش
 مياس يشف ونس ل عفت 2 00-0

 ]ةئلثم ةيزج ا ريوشانلل عرورشتت 0 عورييشلازغرتكلاو خل
0 7 

 ملكا هنو طريرعتو 0

0 
 فو 0
1 
 : لسور ليج ولع 1 و

 رمت كلو هلوخؤم للغنم مول وش اور ش

 ععومؤ و ةينررد امر )(تكتجو آوزع.:3) 1
 دذرب غرقتام نكتش لكم

 ف 3000 ابق |

 0 المح! هبصاَصب عرج اق |
 7 0 0 0000 0 0 وجزم ةياوتن] وأ
 0 20 يا

 ص ,ابن ةمونارد وسرأب 0 ٌدوْشَو
 تنس داع مجم م

 ]أ 2-0

 ا



 2 ص

 ذتازنو اهتزاز يوت اتوتح ةدزبلا تر ازعنارم ابر
 دحام ددزجا21!زملش و و

 | فا ةئاقزؤن اب ام دمر أت ا
2 

 مس
 | سسيووزجم 55 حرب

 70غ

 ةوئ 15 كد فا وره اخوتك عوفي

 8 1 ةوناقو هذول ةبونطلا يع اض وأتت هولكتم ثم زمن

 ورعاك لم و 0 ابو يم ظ
11 000 1 

 جار :غ ةدقذوةزرياطابو | عي ةهرعت 01 قمع

 جاتوه راشاوةرر)واثو مباوزب]!] شوب
 0 زف زركت خل ةيوففل)) 000 زم لو قشيو
 ِ .:ةلتنار هز شإو عاق يؤرق 1 اهب هو 1

 دونم هوت وتخلل قع نموا
 جس تش ذم 0 1 وثق اعم ميد اعز وزعت لاَخَو |

 [ىآ
0 

 ننسي ري

 دئح ةئيَساواْرَحَو لع او لشف )+ كر
 البكارزع د اق را وسو رشم إو ماكين )وارسو هناا |

 |( ةزععشساو الراح كرموز 1 باتش 0
 || هيناورمشو 5 4 1 بلا اها 51 دش ]1
 ا راو لعزل م او تاع اور

 سايست] دعو وديك كاوا 11د اخ اعنا يشار

 || سد ل كوريدتت فينك زو مد يسب دعم الا
 عروقي ةيقنا ماد يت هنعمل اا اوه م عئارجقر 3 ادشعت
 | هه يعم ف 0 "او

 سو دو ال07 فا تلا



 رنا ةييزكو عزم 15 :1] وار غم كمل ِبلَعَو لرقم هز وش دوشختلا
 ايم ديد 2 يدنا تدار لمار

 ْ 0 :لنازب ضرم ارز اذ اهب ارتب تي غصت :هرهزمز اك]ضقملا)ذحف
 م! ريان عيب َعَر اغاف لوخا دعس + عباس ايوفيغيرتا
 را رذتنم عرش ارم مدل و ةكيضت عنك يرب ميغ ةرجازا زطهجر كلك دريم ع دوم مزلب] + مو وح
 ا تمل ازعل تةرعورإب قايل اف لف او ا و ةزاكو مم عفا ا
 م زعم شاة م لرؤزتج دج خالو يَ
 اى جد 4. مهيقيص وزع لَز 1مل ها ندع وا امص ككاو إم

0 57 7 
 0 اندم زخم 10 وأم توحي
 ]ذا اتدلعز ع ما اننا كرا
 0-6 دوس ولعَو لوك ميسي

 | لب ملناورإ 1 41 ار ذل ديد ]َةْمَبَراَمِم ء 5-0000
 0 يذل 10 0
 | تقفع اطن] :: 'هترغا تو ةعصغش : ترو مان راف توتا
 ب سكئ اذب اك شير بت وت تدار! 111م دمل و مدع

 طال «زرذتؤلو امو دلو هج اهلك 1عمْكَع كن 141 ردوا ارت
 ٍ اهشبليف رشا يال 6ن) نركب مييقكت تلكجعت ]5 1+ 5 الكم ميار

 ! م ةداخؤعوت] ثمن ]2 115م 1سلَ انا ياكزك كد ازمير
 نيئازفبل اة ميزو يفز 7 0ث ارم ورمز اشن اوشنبرق قنة 11
 ْ هرج يزل ضو ةح ار ديراكو دوو وذ هشه وذ وخز

 للفقر ش سببين :ز ملقم وامشل] ععرطن
 آي او امعن انإ م اعين

 اكلك





 م
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 5 لدقَي نول 000 1 عيجزفو داكيؤلو غزا ثوم و ةَلو ذو آوريزعتا 1 دعمت

 ظ
 ا

 00 : ه1 ف لقيفن هرم ةقشع :45 دوش جوبا آمل
 .ةيرل] 0 ةَسْين عنا رذجلا َتلَعِعراَو ذي ايعت تلازد 21جاورلمملا داَرملُم را رطب: طفيف ةيريز زب ذاق | / نسف عل داو سيو ج

 أ لشاب للوازم ابشر بف انو هذه 1تلالك لو اع 3م اخ اجااكنتاو لرفعز ]عززت راشنا عضوا + كازو مكث نرد سافل يكد جفين !بدليهوي ]كما ١ ١+ ايا هيمو َر عل اق! ذاوتع ظ .: د16 اييغأو ِهيواَس + نكت ميري ع لعل اَم1ذ]

ْ 
 ذا وار اداة عا الك فزع
١ 
 ضخ د عدن هير : راج كرو هاؤر + ةاخ اع كنا || دقلت اة | 14 اَمْيََت جرس يراوررج ةئارد] رغرةزركترف كملنا ا

7 
 يطور ذا د ملف! دو ت1 لوادلوف

 :هْلْوَسْفَر روم ك1 وناك نمهتينا  ةقدذمل اطزو امزجي 57 ارب طغشم ا انشا اووي هو |
 ]2 وز ؤ ةيئاش ومو اكو ثلة ع 2 ةربمك و رلكم) رخجو ةهئز

 كثر عم رز و جو زلم فك لو عزو مينا اتاك نع
  هرزخرباعلاو عيا ذزذ تكذ (رل خ11 جودت ةلصو اسم دموزت ذَ 61

 ١ هئوِقَحْإعاعيد : 5-582
 كعَرْخَت اماسي ايش كنج ١  0تجتشن قي حيو -1.

 كنا - 0 او دم ومو دكا نوعا 1 ا َِرفَترَتَو برسم احح نضرب الو ا 61 2مل راسن اياز ازال لجن مغرم اهئ زتره فلكل ] تنُخَق

 را
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 | ينم هلعدت اره هز[ كركم اكو و زج هتك انكزرعم
 ف ا ضاتت ناهات+ روك ]ولك | وف م عمت د لم
 ِمئلعُسدل) 10701 اكل كابل رغم امْباَو دي لفوب راها هلوشوو

 عيش شنوا جو ةنرَصِي١ قت ك6 1دوع و

 | > امتهلققريت 1 تي عع وت
 تين قعرت ةليجرت ةدو ]دمرت رك[ ةمرتر شف تو

 رك دارج ذل 00 ظ
 خله تدار نوع يفرق اجا نكي روخ روزا تي و

 | هي اكربت 1رمعزل 0-0 اكو ةَركِرْحَو هش ٌعبَح 0 هو ةتلع قنا

 ظ 1 لردك اه اع اكبر هن لسا )رشق كعشأل]

 ْ للسإلاةعار عن ووجع طرز ةوردا غي 1 رغبت تزا رمز اك مززاثا هيك
 ا ريش + رثمو عن راج [ساركبوث )دمت هك يس
 زق اك وزو يره تش كح 5 كباب ا
 :ةراج اؤلنم جوج بستان ةب عنخ! 0 0
 5 5 ةزدو 2 اكئاب كلم اعزكم غلو ةعا
 نسر فعُ ا طاتش وجلع طوالي ملام

 ْ ا م باربرلر دال ش1مخ ربت كلذ كلكمر 5 ظ

 انيفغالاعبن زان ف طار اعز
 ْ 171!رشعشانت) لى ودرم خرم طْعَورسرعَو هةَرَقدَو برج |

 ْ 0 : ئخألا ]ذم ا ظ

 ألك فلاب نول 00 ]ليدي ريكس ره ْ

 27 0 يع الا لوف دار 0 ع ا

 ١ | عقر ساو وقد مدر يطلع قل 9 0

 م 0 غ1 3
 ورعَوم ]سو ةيبس دي]3)و ملشناب ونزل ع داوم ٍ

 | طب دوم تمرض بتداول
 تت 22ئتت732 7



 لجو تن !كيؤو انماعذ تن ويضر درزع ره اوله لهو دلل دم 59

 ةعاشنا وكت قش ا قرش 286

 رطل لانش انجلو شاني عيونك زحل
 يمامة عر 1مل اهواك اَعراَهاَجِبَسْر َتْرَدَو َ

 م 0 2 0
 2217 دلو زج نسب كج مكيفل 15 اوريكد]وتَعْلل]ْدَع |

 هيعمل يصلان ظ
 ٍ 1 ثعش 2ل]ةورتتو]

 520000 ٍةياعر] + ىتنناوزت اوردْرارُم ردك ةين١

 1-2 ةاوثراكو 1 دست ةاهإ كنا اَوعَر اك
 كك 3 اَحَماَكي لكلام 15

 0 اًرْسع مرت اب انين د ايزل: ,عذ 1ْولَو
 6 اكل دس ةءاجنلاَكْلَمخاَر اكئرُخ ارش تشرف ا ا
 اعقل دب يووآ لول ُدِضوَرت ا[ يداه ب 500

 ]خذ اَكيسْرَكَو كه اَمَتْررْحأَل 5-5 0 0

 | - زمجكاتو ةزعاتمالمابتع ذمة كعيتت ايوا
 م ة ٍةلم األ لرش 631512 ةلعو افتزانساضغارذو
 مخ هاك دوما عبت ل مع قضوا
 2 1 ةحلشام هلال الور اةرْمْرْلَو 1و عيدا ةَبْيَحَو مادلشإلا

 | . يورو سه عاوشت + لب وكاران
 .ءيذتمورثا رز ةزز هل وا اركاب كي جذ تقلل

 لعمق دف غل !باقزذ تشاو هرمففارز دقي وتحف اوعت] ةركمن

 |عمغؤم لوط عون اركميو وسم اىوسر ام هةر ءرشكل1ورنعب ار كش كل اركشم
 0 الربا لزجف ورْسَرُم هلو ِتاَكل] عتب رتْشَعَم

 اقن ةزياغت مشير يتدناو عجلت نا عفوت
 رع ز كفو هةفرشد ةلزكز هةعرقفو أ

 زرع ديف
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 ا نام نو اان

 1 4 مروج اورو ارم نأ ]ورع غبلقتم ا ا

 ألو حكم تام ةلؤرت انرززم اصداوجو لونج موم !ةئ ارش ةضرتعم
 يََحَم از. غجاؤارتش مز خجل طلت ن1 ةيلبلعت ! اها عارم
 اردظر راو ورع عمان عار عتشير اذهل تطرد اياز نع مالكلا
 دما هاا ايري ليغ وق زان ل م1112

 ناعم 1 ينم + ةليملا كلشي اطاَييك ان ةقنح ردت عريض د |
 ىف و 61 نراكيل ذك طعّير نجل اوك س] تاج ام اكيوزج قد
 0 ا :اَسِفِشل معبر
 | ةروداذ» ميييدعتتي) هاي كن الوب عرض اقاثغم طرييزدو
 خااوزعإو . ل اخو ةهرذ مما لي ناو اًجشِغب ىزو"لو :ةرزغ
 روؤفك جرش رس ]هد م س15 دو ه5 دل 0 5

 يسب د 1 دبعَو دطبجَو غل] هو لدغ زوريطسلا
 مئلع نب 11م درت وراكم اني اكرر )2 هيررعتت ]أ

 1ع عتمان وتركرت بلايز لكنا يلع هه قو و
 0 الز اورام ا ذل
 5 نم لاحد

 2 : 2 تدك درج ١

3 

 رو + نال غلاة اهلذب فورا

 يلو 2 22 + . جيو ا ةارتفاجلر

 ا 51 1

0 : 1 

 5 ازين ةلرنع] 21+ آتتو ثيرحا لوز دوم امم طقشُي لات ةدصجّرومو



 0 داو علا تكسر انج <لذع جر ]كرا'ءلؤن قلل
 اطليسن]َو دعا امس .ت تباع) ع امذإو انفو ]تدب اكرم قغُ دو ترف
 00 0 أ

 لع ةعلرضن عن :
 وا م دارج
 2 ارو ريتال ا دزرشلا ذلازم نو اظرف
 سيو دو بشرب تفلح ايل رجم لور عع 3 ْ

 ل2 نايورش زويلشم بكنج خو ور لف ظ
 ريشرلا خا ةاٌرِع اَتاِكَعَر دعوت! رْزَي تودي دماع فشااجتا>_.

 تر زير ]رستم مع ]رم مزن رخل بلع ]وشكل إو و عيصداب نورتي
 هيعبش] هيي )دورت !ردارؤ اورشك ب5 ا

 | تنور عج :ء11غو ”ةلرم هنم1ز1]ذث تلدكذل 22 6 اجتدتز قد )درست)و

 ١ كورك بتم الف ةوْل! 0 وقير

 0 رثفتانع دب انور اه ررشمرت منازعت فرز ان تغعوأ
 او | ال همت اكشم ةيكزط ةلمج+ 1س 2ر1 زون عد رك داو

 ظ اماما :اًمكيحاو ازهر اكربخ هوز غر لعت م5 طيس هو ار لآ
 اماما وزاز رت ناداه كولد ةروزض:لَوهفَو
 2 0ارم نو ارم وسم ]روق ثولآ امو هاْيرَع يمل أَو ةفلوتق ملح
 ١ الاي وزنا هقمهزول + كتم جواس تالق

: 

 اقم مانو دهر ايزغشد و 00 < هل عا اقيم 1 ةروزض هذه اَسِوْرَعَو |

 يكئاربظو علخ الو هلفثاب هيب وجو ةرثمد مت ةاضزودت :ةرصلآَو

 ٍ 6-0 0 ا همك | جل فزع كرو شرس عني وشو ميلر | ١ اا 2 ان دعما عم مرج ع ةلود ]و لرتئم )بخ

 طذإ



 وسد اعز ثذذ اب هلكت + هرشجو هداذع غلاش لوثكب عطا أكس اذ, يذم 8 وب
 اذ 4 هيدا زم هاب ومقام 0 1 0 ,

 ل ةمزش 2 1س .زاكتكَو اًعْيْسوِي مدع جن ةللرق) ]هزل 3

 || تلم ةيلطور /ذزاكشليزاعخإلا اوربا شاع لامة ذف هناا ماين
 8 ةيدتلدل جدا يأ قو ل مزأ الوب ؟دزغاي ل أ, َح ةيملد الحف هلفؤم و اق درع 3ك

 ا ةيادمازاك كرو 1 عشا يف يلزم هيج قركس لاو شل ن١

 ا ريكدلاو ع د ملم أي + ايون ب مقفسفنلا امش علقت

 ١ اجلغ 1 ا كاس ا د ةلَرْغناٌناَغَو

 53 اعيان زرثدع الز لزع ذر انو لجنوب للا 98

 دم توتو مانت انو )و اًمعوتو ركب مزغإت داو عشنا 1 اتموفؤل
 كانت ةةركذ 0 15 اميز دمو امّئوتْسَو كرفت |

 رض لقا يت ]زك شوج ثدي مفشناب ورا اوم
 ٍءاَج دانا كَ 512 راكي ةزرلةاميم ككل وس

 [نقراوو حارزوارذاؤززت كورت تبا وخل دأن115 ةئاحداو
 يّرْخا ةي] ةرث 0 ةجم] شدت !نلذع امج3]ةلفشم |

 | يزرع 20 0 00 آ

 ا
' 
1 

 م

 أ 1 قدام ل ا 1 2 هو اترتقرم خاج لزم

 لع ذا مزقاعي زيزو هاوف عزا تدر شعرا اق لما هاذ
 م01ةيرن اميتدعو و 17 رده علم ا ا 1 | 58-2 ةركن عراي] ام اءناو مداشن ا هئلَعَر اع 3 وحيل از | + بولا ل اذو درت عيب ةدسنازخا هنزك)ع طاق فاو اتهيزتت
 | ستلغامدوزفي رو هلك طغاة 03 ا
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 يانا 5 تل ]رم يون! 0
 0 اما ام القد دالك ٍ انك ثيرجلبوان زم 5 عامنا اًازعر ةفنو وسو عب 00 1 ناو م ظ
 ءارشالا و عاوزو هر زل دززت ازور هت ملم تل اك مز اماسي زخم ملمدؤت |
 ا ةيردل رو ارطدتما هع اور 51ج
 1ذلم 4ةاضئع تيا نوْمْهاَرش تبر اسخإلا كزغاوت فتخب 6 1
 :هيييزكبس) كدا رع اًرهرتنن #47 !5 اب هند تئيج)َو د 0

 0 ظ
 ص 0

 0 0 3 الشال
 00 ءآ 1 1

 نا
 2 1 | ةرتا قو بم 1 ٠ ينص جام تن . 1
3 0 27 21 2 

 يلشلءاَكبب ملال لالخ يالا اهلك تداوم دكر 3 00
 || مَع ملغ هزم :دارم كي 1ذرو مدع اع مرور !لاوزاع ثنو ودلع

 ا تقترب 0 هذا ملا ماكاو جل 2
 أ يوك د زرنا ديا الم 251 2 0 ذل
 1 و 0 د ني آت عم

 ع 1و قررت رخو زمزم ةرئْغَو شم مت 1 د 6
 | ةهقيور ,وراجني ضرب الخراجات ايام ]يش 15 ا

 ا د ب1 هل كعلذأ

 جاه جا اًذذب 2
 تْزْغإَو تزغا# نيشاعز انك 2و

 يسم رس 1 د6 تر
 ..سسنس- تلا" قتلا 350 تقتل



 5 ب

 | ةيلؤيع طيزرني شرت وي هدر مي هيلع اق اكورعيشمترم |
0 0 

 ه وسنت دف اند طعش)و ع اوعرت 0 ْ

 0 0-0 دما وقال را ترف عا اع
 || ضقنيع زمزابلمالو 0 وو و ا يالا جب
 0 نازك خ اونيمتشاو ةدازبارهرو رعت معو اهل |
 ظ ايي 37 200000
 انك انين اذه 0 روطوم ناو اَسرخرردل ط كد 1ةلعتم
 0 1 ا موزمشاج ةعاعمم )طخ زاوجْلع
 ا تفطرم ع اة لرفشب تيل ذره كالو دم عوعال زد اوم نا

 لع درج شبع در هنا عاصم )ردع زل عر عش ةيفجلاعسورمات
 قيس ترولتدلزم عفجاورز يؤ دكةئدبذر ةنشمقل |
 زطويال 2اوشازعم دهزجر قرث مشق !امان تعكبم عا لوب معلا 5 ةزخا !ذاو دب ا

 || مكن !رايرقزم خط ةي) وردا اعيد ان اَيعاَو هدَشواَي اككوب زمغل١
 تعا همؤجرع مرثمل ا تكلا هدرَعأ !1ذ) :تكللَو زو اناكوب قجمالو ربت
 زرتها مم ايو ةياز هثد ولكن الل 130 فرؤكل يرسم
 طاذررتر 1 سيل أذ واسم ل 5121ةمْسحَو ةعبرزدل اس هب غل! غبر ْ ١

 ظ عييسضو تريرج غلا :زرثأز د موج شذ زخل هتداوايزم عما
 | ا اق عم دك عل وو

 0 ا

 و 0 وات ةلؤ) وكت 50
 | جامد با ءَورسامللا رز اج تو 1جاَم عيارشلا] ذل »عب شت ]ور
 ةياصلركقمر عاده وكب ثلا كوتتاَو 115 درج غلب كيفن ) ]نجع

 ْذَرَم ملك +يلكنب الخ ةقرطنل) ع قثل)]1قْج ذنوج مالت 6 0 5 ظ
 مشان ةرمؤ ء]ْمشلاَو ارت أننا 1 وئاشهل1 عزل

 د مو يم مسا كيس هم انتو هاجس



 0000 ا 0 2
 ا ام او إلا تضع

 ١ وي :١ امر شكرتم ميك او, سن ابرستج 5-2

 ىف ةسفلا
 5 درت 11ج عاتبعل ]مك 0 "ل + رز كِدْلَع يزف طالوت

 زنا تلك ةراثقلا# ١ هس ةرشام جلو
 رف هتارما 11ج قواك عوطؤم اردن جس نرد انجاز ا

 ا ةناق طفناخ امام كيا هوو فكعذ ام ةءدرْشسس تردْشاَو مدع
 همر هنقزق ل اخرأ تير ادلع اطيز ديل ٍْ

 لوك ارثا [عرجام وشو اهعمارثو ||
 راف كفر قيشأل اش اوف جبنا ؟ 0 ا

 راجت ا 6 ةذزيد 11ه ومَخ ظ
 كل دخل لطاهل وكَحو ورو هاو فل غاي 2
 | غيفراتل 1ع وبعلا ازهر تلاد ةيثفل] ]مرتك ديلَعج) 1و ترش! 7
 ب ءق ة,]تيفتلاو تو دم بكم زخم
 قبعت) اكل ٌتلخ اذ هلثَك اي ايو عجل ارم : از رد ضرب ليات. رشم
 ارسلفل إو علطلا له! رند ةلوزجنازاذانئ اير اياز الرخا

 نائرزام كنق ياء وتد انرع انو هزم اب : درتلا ةلزخاوت يَريزِعء ار |٠١
 دان بر اهنا جوعا شام عا فراشك |
 كرش ]ع ةرزعشد ار

 ليج ناكر وراعي

 1 م زاوروت ادق اج قت ل ئم)و 6
 ظ هاعإ ريدم مانو مكاو 0 ا
 رخو جهرشفلا زم

 ناقنبمازغاكوط لي ع هر لرس تتقيد



 مبانيبازاث انريتخالابوا 5-3 يي 3 مايو

 » دا اقسنا دب يل |

 :باقكوثيو ةايوكرش الحج ذ !

 0 58 10 ! ٌتْدِلَعُر رحب بولا

 0 (هوزركت ثيلغزن ةدلرب ء هروفل]مكِفاش (كراتق هناا

 هوم ]عزي ةوغاتم زد كرم زوم دعي ديو ةهِشره بج :ماؤف غلآ ]

 || هاذّش ئرزغت ١طن ار ةبعتن ”ارمايدم )لَم اَيرجآ صرع زن مهيد ]عفر

 || يقتات ةمشاائ1ج 151سم ماو هل اكعيو ةكاع هاك كلا دبش ْ

 أ( فاشل اكءان 5اس اعياد اكمل لذي مو را قادم

 هيي لن رثب جذل ثنا ذ عوزمو مشد جاؤوا

 ْ 1 5 اتادخ] هما دادلذن د

 0020 قالا لآ + معمم تقول زعل ةغئبو درك 2
 هديا رتجأاب 6 انو زو + رايك عشت يشل هه وز هد
 ٍ تاقياروعرعب 8 : 1 طرتقل كلم 2انقم 4س 5اآت : 0

 ذئالعد 11 00 ا |

 يطال : 4و يخ 112 نك ]مريس رمل ةغلد عع |
 ةنكاش ةيتق انف 5 قر رَمَوْم الجل جبر ميد وزيت اهلَْمَو |

 برعمزط الاه ٌوْمي نطو عنم ةقخا و ةززا مل 0
 نداجم وزني خج دما لع .لملرمزعلا) هع ؟:01دٌةِوو الاب لام

 ١ هما نارا دة ار ةدزاو هي هيبه ةذاع

 ىلعري مئات الهارذو ةبوز ذي 1ض رف ف كشل) وشل عش! نا

 +*   عاقاة ثنو طدئرعمو 2 0
 هج امد نلعِْحاَ دل! رجل 0 ل
 ٍ شكلو اًمعطاوز اطببو : اينجل 100 24

 | نقم :ماررتسورزثنا عقب نشا اسلكجل
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 | مستو لسا ةيبايرز يش هز هعقاور 12 ةبشن يش 5 | 57 اما طبابرث مط وزا دعا 1 ةبشن دزنم) ثمل ايو زعف
 افون اذمو بف هرمز بلكؤبسزويف >ةز 1 تلج يف 5و ابْن تما

 ىذعلا لشعر دج1ق قناع وذ حرم ذر رشيد ثتيولم لاعب
 باز ورشات لل جدل كبة روك زشكل] ]عا دما كو ظ
 اا مذ افنساد !زاوج غرق ]ريشن طيرا دز | ميج !وزّوِعْر مو 1 رولا

 ردع يقشر رركز ازاوم لربنا ار )و "كرك اشاره |
 ٌّةتمشلا اهريزن) ةيل ذ ؟فكتوهاوغنا 25 حطنلف ةيبضتلا
 | امز] ثموثركشن ارم اف اشو ةيساطعاتم آبو ب !ءاتشالا يوتا
 ةانمو تقم از يقر وكي ةيالث |

 | عنو واكبت ارث ايكو موزم عدلا

 111! الي ايسذ ميغ ]را را نقب خرز شرم رعد ةعذ) شتغار اوي د |

 شيز ةرارلا تس ةكثيو ار 10 عرش فج )!ة]ونيوثا كو
 3 ازرم[ ورز لدن ارا اوذ) ةكماو آد عمن كير زل درو دنس 0 |

 ظ و نا لوح 0 ل اول
 درا هعضو هرشل ام امعض]و هدئاو

 07 وزو را 2م عش انام نامت

 | همي ميلر رسب از دمج ريك هع َئِضْوُرَدَم عرش اَو]َو دحرشنت ||
 | شاؤالك ع مهارفو «1دزاشم ةعرتوم ةيف اذن : 21 يوي ةاَِب ظ
 0 ها 'للزّسامل هعضوز 0

 0ع !؟[زبفق عضو ءلخاو
 رفقلاط) >5 اح ثضوب عيرتكشلا لو ' + سا عمصمت

 يزع اوويذا تعرب طلمز) رو ٍ
 أ فرظتشما 9و خرفشل لآ 2 ديل 3 عب ةم قمح اك عج عزت

 مم يع مم اري ةقوخ لكريم ةقو|
 كيسا لج دلزخةمزم فام اتوحابو منبه ا



 لطم هل حهارخشب هازخا هفاضوتشللو عز اكردملا ياثر خب هعطو +
 ند رلررا لد |تيعم اهئ شمل رمز .ايزوْنا)افّم امش ايران كلا عمزمرونا ود بيلو طش !هنبتس عقل عفزم تؤ لوثاةيزا طاطا باتجاتمم
 | | عتدب جت باردا لتر زبيد اضرع !ةوزونا3 عم وزركيؤاومأو اع
 ل يزو عو زف داق هان ايلا ةنايرها جرام ةروي ازمات

 ون )الا در 0 ةدسعمنرا سيتسا "هلزذغق ىيينتا 12غ !ٌمهعتزافو أ بركس يلع هدد رهذا)املَعرورسن!ورثشدا ماو دعك طتساو طينزناو |
 | ط2 تاع نيكذت خدم 1 دج ربامتب ون 1ع ا
 ٠ كتر !كلم اعيان و ارز اداباف كَ

 ْ انا: اج دو كيا ا تف عاج 201 لذلك اتش
 ْ جناب ع صاوزج :اراطشاب نه ايراعابب ثلا ذل عن آم دنع شع عيب 5
 ا د 511 ادام تنكر ايار دب فت 5506ج 01

 ا 0 د العز ياغلو ةينئألا راج كلا: ب١ |
 ني راو اةهفارنا6 د] هريس ]مو رضع وكل امص اَض اعذفع [عتح
 | 0 اد( :ارمتس ىل]631601(قل يل ىلا َْشَع ةيناير ذل شسنا م

 ١ الا هناا هوز ةنسو نازعرتم ن1 ذ1ملعنا 1
 ا 00 ىلا ايتو تجيز و از يقا هنا ك0 فا اة دك 1 خشم
 | يقرع فا هلة اسر ]زم ك115 ف)60]ه)] روخبَصو ةثالِكو ]زم عيا

 م :سْو هذ اقسو اقلاررهشو) 1و هذ هك امثطو ه0 5)1611 ةقشنو / ٠
 ربات داو ةزنمويرشم :18 44674473 7«و 5 21615.
 نزوررفتإَو ءاضمنت لكم وب خت 0 سل 1 راو اان اْعُسِم اق]َو
 ْ خخخ ا تمزح ثيز قر عشا هزم ذيع! ذوات لاذ هروبي اتضالا
 0 ا مم

 امنا 16اغاسةرقيع يك 1 كلير
 | تنال ا سد ارب ملاورهتابتإزم عينا 1كلزانقلا

 | 1 3 اب مز | 5 3



 ومو ماو اح اي لهو علما ْ
 0 نلف ةعيرحأ عل مزيكا
 دارا ممل ب 0 06-2 يتورع عبو «<ىشيتنت دزدل ارثقبت] نكنزعج يعن وكذلك

 ةينال 00 0 ٌْيرْض! ذاك )
 7 هن]وْوَك اعثبقن تتارشت ككل فش

 : نو و طايل نت كاَنكوو طالْب الا ئدرموهُجن او ظ
 اأاَكَم ب 9و 0 اورنج ]5ك ةتاطسا باركت

 انقور اهي اقرا الانغيوور ل +خرلتعم ب دعب |
 1 دام ثعلل عب لَم م عد كدت معو ةهسل] ءلباعكثو عبثا ا

 رتب 00ج ياكل امينا ٌتِرَمْسَوْمَو هيلع عر اكو ةايرزفثاو ١
 فون مو ديدن تف ذو لذا 12 لتقو 1ي 6ك زرار رعاك 1ذ]
 ٍ واطولاب ىّشب دتعالر أذ لع [ش1ل] بدم ..زدلزبو عوضه ثقحايرنع
 موزع ايراد داكت ايرتبع ثلا غارق ةبشيورتفلاو

 ا رايخدب رمح الا لعجللا ةرهذفلا لرش لرشم اروَررتفجل ا ؤمطام هبْصو ظ
 ْ نركز مروا ؟ براغيارار دل وكرم هد رشعو بعدلا ةرمزتلا ]هوم
 درنلا سس" 1م كفر هزلاوكوم اك !زبقراطملا عسا الو امعلل !ًريج

 ززس بججنازسب : الزر اضبنا هين ويرَْو لزم ذدشمَو امل اعَّرْشمق نع هرج
 || متصل ريزمو هب مارت اكو كازو ا الا ارك
 نإ روسو اد :.ليعرارثالا ناهد هكر :هذاهورشصو
 قرارت هلريلزعب كنزي مزوؤخر لمعلا زرع اهم لل داو مركبا ذل ٠ از مرضا ةزع او هحئاازيجزركردز عز دءاض اك ازمق هلع |

 .: |! زمنكخكإ ؟فيورخنو عتمتير# راو اه تغرك ام"ةالؤن ل |
 7 «ونيل) ركع زهشر اق كلا ذ غمز روزدفت خنمتمل )م تارا زن
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 ديم كراكو هثنت) دز وبلا 63و انو زغطرياكم) امه الجل كار زل

 لب تيرنر جاز ف وسيسازركلا +زعت اإوأ هشرثمبتا لع استو |
 لوك ]4 اْزَع ا 1و انشر لاش اكرم لدار اصّجلا ميو لرثخل

 || درو »ترس 1ةدررتك وقيم طالب جد زيك بخش بال 1نغو 0
 ٍ دقو هزكمس ثلا عشاان انا يابس ير»

 .دواظتاطراب يم هتوف انما تعضؤ روجر اتفدن]]: 1 ١
 | ةيكلا بتازه) د اتنجا 1و هع ابر ازَغُد هل انكم ب يروا

 ةقضنعب تون فشلا !5ةعتجالا نو سف إم اوو!و ةيفشلا كك و

 || كفرزس 1021512 لنرت ورغم الاب :ماضْؤَر ركل هئلرئاورخيضُم و١
 ىهعل1ذ) ةيعرت ]ولكم رع رجول ]ز كفر ازرعتل "نلرتق ءيعَسَو هتكّرضا] طنب
 مروان ةزلاةقيلاتيز اب اييحو اكون كبد ذع هانت |

 || معو ] هدام لال ع غيشفو لل ]را هلرشبشال]ز1 مشي رشد
 بشكلل ميسور َرْلاَو ءاضفنا يع غداجزدناة هلي + ةكرششووخ ا اذ ٠
 ظ لضعز ع زرطفيرثم هرشي ب ميلا العب 1 ادتخا هروشو بع ان ]راسا رشن

 ربع هزنتاو ) معه هم مشد نرثوفب زعل وو هزلاو اريج دورت بع ل ٍ

 هع هر 1 كر هبت هج 2 اج ظ
 : زم زيزها شا جازاك بلك لاَ اماذ) تلغرأق ند

 ثل]َوددنل 151 عشنا فع ا ا
 0 ادا اوشا اكتفت اأ ظ

 الها 12مم ام 1 زؤرموجج ]ع رشزت 06

 بارع ريل ]ع نيتك م * 1 عهمئْشَكإَع اَيسْؤزفر اوم 3
 د1 هاةاًرغَس ورع طارق : اعلق اك]ر جس ؤرزرت 11+ املي

 11 جاع اكتم ]جذوة 1 وو
000 1 9 
 00 / او ذو خوك

 ا «ي عاقب ]رش اربقا عهسف طوع
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 5 5 اكلم دن انك طقدو# | ال اشتو اكناعأ ةامرد ]رش د ١ ايو ام ةوبج اكمشت
 الباز كيو اوذض شن مي ةتوفتوم جاغاذل)
 0 يب قت ]ذاك معامل جي ا

 | اعيش يرشد[ م بذلوا د5 فاض عرس
 قزم دهن لا :ادضيموو لا لؤي رات ائاب |

 5 )الخد ءطوعلا ل اهون يشارك
 ف ةغلاَب ةماعو نتغير د مرلفتمو مم

 ا 4 0 محا أ :بهقو ةعيضزاهبازطو زيوت ماتو رورام ذل

 : 1 لا 0

 ا

 تياقنإول 0 ل 10 ظ
 0 21 ش؟ 3 نوضلا هو دورة

 طويلب يع عطاك نسخ يو عاج ْ
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 ميم ا شا ميزا لوزن ايرتتلق
 !- م ةأل) | :رمّقريال !َسنرْع لح يبو مرار ١ 0 4 5و لاتينا انفو
 ا هسا , ميعا5 امد قع "سليانة اذا
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 لإ ياك تعلن لايت :ءنشفت مشت امو
 زوشيولك عدو دكت 0 5

 0 زيي اكوا

 | هو تلعن 1 لم يم كف بد

 اوغ اظوكا 0 0 د

 و 0

 00 ؟ة]ريوخ# ا ةيش 1121 مرا عيرتشة لع |
 أ كاعد هلا لو هبل نقال ةازرشم برع

 1! اين هوب و يخبل هع 0 0 1

 0 1 ل
 ا اسراَو عم اننوكب هر اكر 15 كيد !غ] مف 00

 امثدَر اكاَق اجر اقتش ]ور غل) نك عم اسال اين دل 11كم
 ا فثو عفزعك د رعتب ووعد هداج 1 اكو 9ءزرجن لب ةبحج 0

 | ةفداكو ريع ئاز اما ميرا ع اري هزنلا در راجيني داس خوش |
 ., لبى جا يتْع رت 01 1 انسؤغغو ١
 يش هيحاهوب كحلي ةخن)610 لنا «الذنلا اع مورو
 د 2 ا ل ل !ادو تنزف

 1 هئعررتشما ! اره اًسيرنم هتك!رتو اوعب اشن)
 1 0 0 اتراّرع 0 ْ
 فدا ايس زو اهلا كيو 3 طر 3ث



 عوزتشؤ ار اويجالكش)ةركذأ عهرتيروتشم عم ثعلب 21و رغد
 لير ار رفضا اور ئيثم اووي ار اكسل ل

 م اهم! عزم لاو / اذذح هد خؤب ةووبر باغ
 2 3 «كاعول از هلق ع مزون ةبعلز ارد ن3 ْ

 0 و
 ْ نوت كلو ل ثمل م1 ؟1ةيدا 3ع ال اع

 | ىن) ردا زع نت كرزخن ردات حيذد بوو اه لور ايش كو ايززف ضغلل] |
 و اق 1

 ةقال ! هلاك : متعوب إم :خقف

 | ريضشاور ذا ورتب رت : سيطر راتب يزن ظ
 ع لة م1671 و انكرش اجرك اقام ب ارئرتشف
 يي "درو ورع امين اَدِمَو بلا !ةيرش تبا دزرفدن يع ١ انلهاوع

 :لومق]ذ] ديلكو دعمآو ذج])هقزعنلا عناب لله امال |
 دزش] سد شنإو ارا عمنا ءدمز ةلقو 5 ةملائ 9 ل 0]لرشو

 ظ  مييلاؤودضلاب لادث وريم وشل نرخ 0 تام ٌْ
 وكر دو ما كيوت اع اا ا او

 | 15 ةيزم] , دلرصلا )عنو ثا ذغل]ف

 را 1511311 !] أميِعَق م

 ةدمودت الو م لهما دعشور ةؤرسر] ورجال اسف ذئاثعر) ىزص] معتمرشخم |
 2 ل مكي هلل) متاع دلك 0 1و ا

 وز نوززلاب لج م مناي خذو قوت ءلرث ]معن

 1 0 0 ايرب ادكلا |
 و هرومم 8 1 ْ || دعدل] هباص دز اسح) ات ؤويبر عرازب لرب |

 ص ع مما
 دم هع ال
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 تالزع اه) ن) م“ هذاَو هامل وثال رطكقوق
 5-- ات اكرفو جرم 1 20
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 اهذب زيزي لكما «راخ و دآ نيم ليلقي

 سل ناو سال هال قل ع التل ص

 3 0 :كسرئال]ةث]عْلا انيهكش قزتوفبت ري ائوت ومنك ملا لكلوك درث)
 6 ضخ دب ئارنا هيدارغاو ةرضغ قولو نيا مو حاو !ةشد

 37 ارْعِمإَع يعز طذل) ضرع اج لضع ذل دما هطقب) انك ابورموكيلا |

 :دوع اذا اهرارلايؤربشلاعو دلطن ايزو هج 1ئفو عيضنلاك

 : ذلك ويوراتع و ةءزؤم وزو تفل ول اهذ)ة1ت.!نرك غنا

 يق رن ل كن دلوع يوك
 200 تجاوز !ةسارت ال1190! تشتد
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 | ىنشتشملا لعدلز عزقم)» اكو هاتفتشأ ك1: اطأ دلغ ادلة ةقوتكشم |

0 0 
 0 د مسا قطب ملم يرفتلاو د 'كردع اذن ]

0 
 0-35 11 موو
 رف راو ةيضاتتاكمكو 1 0 روع بل

 يضل علل وفور ةرزم از ويت او انرتبإ )رم اهلج عر لك
 100 ا ا م
 بج 10 | ودم و كدق و ةقص اختم 17 ١

 0 : هل 2
 يؤم عفت ال الا ل ررذ ها ةيارلا ةعييالزق عقد ايزنا

 م و تس يس مون ف حو نعم مم كد م متم



 ةرى؟لذل؟ دك ١ فودو اجا رد اميحا2 6313 ةفص لودي ظ

 ةيلتاذبؤ ةزراجب بواب هلو للرح رامز اذهل ىنت 511غ جرتو لل0ا
 كبارا انا رمز ال151: 905 1 مجازا دك
 هجره اتلأحا ريمه لل )271 وزئبب بلغ زف ةكشرم م دوخب اكداَرِل محا
 هدم اوشا ]عزم اي نيب اهشحو ]ةعتشإل) ةه الو وزر 3
 )وهلا هريس ثرمعرث ردع جاهج راك ساعت اروطنللا ع قمار! زور اكلغزلا
 هل ذ لرسول يو اتوا سن 1ع ؤردل# ةريبسرث))وطت عطجرإ اركب
 6 هيد ازا كورشل ردا زنا زكو اركب امثل تن ءيقاز تزلج
 زيه هز ذم هير اهزبزتع) ةهلز ذك 1 نجودلررك اك 1 الد

 1ث بخرار ورع [ئ عك خر غنم نل ادد بزر اور همي + كف 1|
 خير زم نوزع ةدقذ 2 الةرخ م قزعم اان كلف
 ظ ا رو اهرانضازع لا :قاعت نع تدع ان علج هو انا
 1اكغع1كَز تاجا وراجخ كو ونؤمم عادا اشو م6ووب كارم كات
 || ىتمؤبف ىتهيضلح اكمام ذهل اتياكم]و ارث + دتازفو راج كح املا
 مايكل لك 605 و ملك شيدر نتفق وشل يولع 1اَميِلَعْمَتآ
 ردك مخيوراجن !مدكش وذ ر اذ ب0 انو كن عاق تلعن اهدنا
 لوب دلفي الزب هرورك ]كة اه غ ةمجل] قلاب ابزيعتتم يعطل
 ٌىَزَجاَسِفْزَزِب ئِقر اعّربصبو انفصل ةارااذ]طتشدتش امال يوراج ازا
 0 ةقاقك ذاق شجر رت تلك العش ]هيلع غم واط ]م عدن دع هكعانع

 ىتغث) + ةرزن ل ربازورتل] آد لموسم ةريسملا او غهتد تنم
 ورقم عج هربت دايؤت انور اد لجو تناع عيد محال ْ

 و هي ادع وعقل ا ثري 12 5 ةزيوهستاو)لعزت)آلغو
 1 م تت تولد زو فل
 مل قري ةرشاو )نه فار دا ! وكرت ممم
 هر 0-0 2 و

 17 درِمَر اكرم طيس الا زارباشاون)ةدضدا ذه عكار
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 || ليافشل] عفرم ةرهاترثما بقا يع + وشل لزرع 2 ايدل وغاقإو
 أ 0 مقرا هام صراعا
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 ا يس

 اتاي قافية تونس! اك

 ريو يلا ودع هاربا لركذ ام السل ]از 26ش ارق 2

 لظاو ذويها ]ذف كريس نرجس + جانا ثا قرش روزا 2 ئه ارم ام 1ء اخص
 فون 1ع بحا هز ]شؤم مل ذعيورَسعر رف عرفا ةاتصرزكم

 ١ رزاهنتع عنوب لرد سمنارب كرتكدم ةذم عيري زسعلا هزل عضرتم |
 كلكذوم لزغاج رشا قسرا رد بمن جرس وجر عزب 1 وات] حن 259 و |

 123 مع للعرب اضحا ا

 لم اذ لنا  ةلولددم لكن !بعِإ ]وشوق هون تاليف |

 رع ا اورج 2 2-0
 ظاثتل د 5 الرس لمنع [ ند لفك

 مانا ءاوممزتي3 + اَجَسَواَوْماَْرَْرمَز 1آة4

 م ]ومل ملا ا ير رلكاو لجح فلل ] ٍ

 ا ارش دفبضو اخرشكو ءانغا خدر ارث ]يلف ار ةتاقتلا |
 ةموانغ ايلتس رلخو عوج زبك عاجل 1+ هلم اؤفودع ]ملغ

 وب جرت 7 ع 0 م ل ا ا

 :. 12م تجده ىذا اد 500

 ضريومم اثينا تول اًمقْوَح' اليود لع عج ايا

 : 53 | 5 تايورضرعت
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 | ضر نء فداك رمز اهلل فل 5 ركل ناو 4:1, طننم قر ايش أ دنيز انك جاوثكسر زل 0 بازل: اتيوزرك نيزرثت عداه كن« كول
 هرلغف ]ظن دلو لرش اع هالو ميكي ازهو عسل وقم ذك
 ءنث0612513 ]يسم اضبَو جام! لا ذاك دك انك هيدر مرد ةماعلا |

 ريع زمرثطل عع ةرجن )الو مغ ايزجاك وزب امير رار ارق
 نيو غيكتتاوي ماو زمن امل نزف لأ تل زكر هلآ اق ةنكبل
 لَوْ دوعسلاوت ١ 0 م1 دركعلر !ق اكيسشْنَو لوغو هؤشد] عزوتي

 ليومترم هد اب طعون اداب يتلا و زم عقلمورن
 | لغلق امقزم لا رهن لات ماط)0وربن اد قب لاو
 شوو ثل) اكو اسر شيرتشلا ةدرجل لك خاف 101 وب رف طع وو

 ظ ةزتسا جاو ارو ع اتيز سب 6 اش زم كنس يا ازد ظ
1 
 ا

 ما جيسي ل سسسسس

 نبع زاكام ويقتل ا] جنو ةغل جفن او اصمم ميدل زياش رش ما ارك ْ
 ار ا ريس نع عجم

 اعاد: ةشت ]هون :زانبون ادد اروع هلو يو رتتجتلاب انس ١
 سالكب] مخ 0 01 3 وا
 سموم دفعا :ةشن 11و و لرس ير ليا يرتفع اج اازت
 نعل مب نيش وم راجل منش كتان نارخكا

 اادتلؤ اع ةلدوتكلاو زك مي جا او اهفكعثارشنا |
 :هسلاةلويهف ري نمالا ام ٌةيفج) اسف كلغ طك د تشو اطمادب ||
 بور افعل مومو فاجأت !ثوت + ادرج اهبعضت اوئتكو فت لَو ا
 تمر اكزش| ]عفر 156 خو ٠ ز دز سفلي ايزفزتم 154 ٌرمْيَنَم 4 ْ

 8 :. ا هيرم هدوم 0
 || يقارتم دل رخر اوفعرترد اخو زيوكك مالك + مؤرخ ع ا

 011:1 ةرضوف ماوس عزغل يرد انج ماشا
 | مف لروما امزاف را نيرحم مام دبر طرزان تي ْ
 م ةرردزم تاعي ارد ثق كازو ةزفرجاسؤولج ةياذو ف طيات نبا م ِ

 هريعا

7 ١ 

0 
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 أ كازو لؤضو ةلكب اوشن ال اسْواَح ةوغب اوي 1000 ظ

 || لج ميودثواتبا عاقترم مزز عر بلغجج ضشب وب 00 عا
 6 يزراوجلا] اهو غج ]هنو ٍةعباشن راش روع اهي اوكي

 ناهز اب ١ :ةرشأل5] اتيِزاَيوْعَم يضرم هاوْبشَتال |
 آ]ةض

 ظ
ْ 
١ 

 أ ر نإاقنتكت اثو)] ةطوْعَبَو لرامز تج طالذ] ثزّزُغزف
 ك3 يتلا ووشلا وج امحْرْع 20 كر ييكاتلاذ عُرْعْمتاَو
 مقاس منو اكرفل عت متر اكجَ ممتك» ةندا انتر ةضفلا زم

 7 2 اخ 1 امتوربش عراك 1

 لردع ايل لاغأ 15 لجسد متين! لد يرش روش !ايسئرت كوزير
 0 ةرالكا لو 31مل ةايرتشل) اهم عابس

 هاشغو اجو منار مداكشزجزلا هلق ةعيزإ و ةلشتو رم اينورآرل]
 مافإؤ زمر دونك عنج وزت علو الاكرم ارو ناو همام
 وعل را هزاز كراف] اهو تباونوايزخز] احفم
 رم ىيمرُم بذل اسك عرس ورجل يو :15!زةم

 ظ يكلف قفا هتك ةةرثذ هرم امك لطول )رق وردا
 ا دود1رتارشكَو أَو :] ةلرشت 1ر١ 0
 لوف مي جررغبتا لاف عل 11 11 لري ءاقلمرثبو هني رو )"كرب

 || هكوو يؤ ديورفوغب وأبدا ةرثزوش زاحف وع جرو ةببك كريت
 |[ لفن] يرش ورقلة 0 لَو يغيب ١
 ْ واتم 7 0لا دكذلا ةض و : لن كا اجر ا
 ظ روع مول دعو 4 2 2 ةرع رن عا نايات

/ 
 ا

 موج نم نيو ل ا ة وج اعل لكس 1

 : ذي ا سوو ميلا ٍبناَسْذا رع 0 هوشنع مند !اممي

 ليسا عم اًمرَملا د 5)55]كرهن اما
 ظ قرششياوناكب ةكرجاج ال زج يزال لابتي رز
 تم سس لس هدم



 نيف هك

 اانادخل) زنا وزكشالا ثلاعن) عالم زاط) اهلنا ؟اجارم
 ا ةردازب اوزغم ككل . مديت ناك ةابشملا ةشباوي ة1316رزيرل

 ينل يام اه بن50 افرض زوز رزتعي اون اكو اوزعكو اوههم كرف رش

 جاكم مورد إو عمئلخ زتعن طورت وكت هتداز) مرمر ايِيَرْشَم نال
 ش1 طر انهرتشملب خيرت وتودج رن خيل هدد كيغن اعنف فرت 6 ْ 5,

 5 من11 يال سن 1# قو رغما ل اف غاقتنارا ||
 2 2 بدرع 5 من لزج هن مو كر

 مل 1ع انقدشلا] 5

 + ع 5 ع ردع مجلخ انطعناء وخلا وز دز كذإ ةدازم|
 00 هوقو هيكلها نر شيفلب ورش وتم 0
 اتا نجطولن كد مرو تلف هاعزيز افلون رخو
 هك 0 يف اك يام 201 ا ةاررخا

 [[5 ءزاونا فلز هب لائشر اهاوز ذك . 6 و و ورز ظ
 زسهو مزؤألا جان[: :ةزذ از عاؤتا اتي بعشم الدم اشي 1 زك]تث]َو

 عمك ام كِل اذ هرَسَمَدَل ا د 0

 تاكا فز راوروخشد ا: لون زو زشتم اك هتيزكزنلوة!شاق |
 . اجوزم كيم اوان ايوان ائعاك نك أخ ا اورهاغز )بكج منن ٍ

 1 || دلكم تشل يكرمك 0 ا يا ل
 ا | 2 او انزغم اد غرف :نزرث 16د ذكم درع از رشا بكري ا
 ! الس ارذو 1م اطيشؤ !ةعرت الة ززخت ورع اغا هق كفوو ظ
 | كاك انة يزوفزالا انا ذكر ةقاقدكوشوا لف انا ا |

 | ١ يرير اع طادخج + ممم ””تزريشلا ن لكب ل اور 2
 | ىينعو ءادس) © نبع «ةرلؤرب اكا مرات طن 00

 | مس ذنب لمن اهب اهتشاو ةقيامك ع 0 7 ا
 أ من ونزتطلطاقَو كم ني اور اخ 1

 ل

7 



 هزت ركلازاخاب م الوب اي ينور شال تاكم وم رمت اتم.
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 خامل ظروف اوتح 2 راف لن غرب لدشاوم اوربا هب يت 3م 11

 بيرق ]ردم عارم :ماسص ه1 رات عقابا بملك ود ظ
 ىلإ اريل ىلَخْش بدم 5101 هةداغ هزم ازين دوز عجوزا | |
 دوج 1 هزم انس زير طرع م

 :1ر رجم د [ًيرتسش نير اقث دمار كي ١م تنازل

 خو لاين 6ن1كوربردت ]كاز ةعرنسر سف ةرؤَرم اتنزعو نوت عاررن) |
 ةزسو انوش 3 1و اكيقوريراك اون زور ةاةيرابت + قر

 1 هرم اكو مخف!زئ ررئغو ورخملاال كذا ةجئانقرغما دركذ تحاكم
 منا قم كوانزو ايلا عجزا لافر اكلنا 1 القنا |

 || غجررنو مير رينِشاْرَم'هَعَعْط )وار ةلداؤزوطأ ه5111ز عَ متلك اطيمتكو
 ميمزنؤتردطلا خا اشار شرما لب لضخ 1
 كيبل يحال تن اس دو هر هوتماو

 | دو رقريس) رامز مجانا لفت مابا !كوروز ضر از جدر ةشتدي
 زدت هعضنا جرار زرشلا تزن هل كراس و 56
 | فلترع ايارزتش 5 او ؤتشاج تدان لز)+ ةيرذز !راشت د هدوعو دبزج كدب

 باول ْط ب الخ لور يلدا قفا ةزاك كر انقغاوراكلا
 ظ 0 ايخرش ار رج وركب الغ اوتكعا تنا'ةاتمته )ع عرج 1
 را لوزا ا ةدرث الج مظل لإ كيلا و واه هد ربع
 ل رمت ْميصاَمَ د [ زنة ودهرتإ جر اعشا ةروتزخ قي وروتسما

 قم ةنملقةهؤزوزقلاةناكو ارثمج ملز افق مدقرعاك حاماغرت ورع لول

 وره شازشب مله ثرزمخ 50 رعب 56ج ضو ام درلما
 ا رم رج ٌ زارا عرار يكفل ةكراعرث هاما مار ير هوزكدا١

 | انارالمت رئة رابكرعو اك قغن]رث هزائارث عليشلا رز ارث وبربكبلا ةبلغئركا ||
 انمار تن ]1ذ15 بَتيَزل ايرتننح وشن رت ملكت 5 00 هل اينيزع »ل! يذ

 مم ا طدؤج غلا ل مخ لرطاهنَو اريظر اختي اهب ةوفيز د 5

 هب
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 كدب بيل كس طفرتر اوم الق 4لجع يضف ال :لتزبازرس انو
 ظ نلت )يغير ازم ٠ ةرع ءا]زازاكوودوفشمال

 ادرج راجشإوةنر اهنورزش ]كروخزت يزن :معوذو ا درن [دركذي] ةررماك١
 اتا اتنثنم

 هر اَنْيِجَو ماتا عهنل) ةدم اك دزدا ايذيرمَوَْو لو ارزق يجف ةي)ذ

 ةينع باز 8 ةةداررزامب 017 1211 تان !عنب ةييرك

 م ا ل هيا اي ةنعم] ةقرثلو ءررام مضل

 ١ : وذاك عرار اوت سو ارث كب 1311 ةيربطسآَرع ذ قرع ذو كارد

 0 را دوق!!! رئكز هوو ور ا 15+ .ررندا نعام

 9 و ايوه عمرهما! اهلي درت ]دازكرخم ا ورخا ||
 رخو ب ةفيرش )خ5, ماترندزقزا مخ ديون اةاوزي|

 أ
 ا

 1ةنإ7 0 عودرلال]+ تدور لارا طلذوو ثَو رت
 || كوبتاب ثِزْهَتَو يدم م وح م و اع دكة

 ْفضَم و113 1كاجلْل )دل اقفل 13 كت تعده ماتلارتل
 0 اش ىلا ريحت ةفيرغ اور لت تلْطَوراَو] هع
 قعد 0 ا 0 0 نسا

 اكسل 5 يل اوراكل د او اديان
 ||! يِخْرعْو رمح 00 3 جواك هاكر ةرشبشو :هل امل ريش )وبا
 آلاف ارثول] اميف عم اًرشرينِس :رجاتتا 1«ةزلذ نمت
 2111110 ]ردن وبشر لونا )زن زو د فارع

 ىزرتاووز علا“ .اةكيزجنلا ذب ةةيرخلا كلم .ايزدرزيذاب وذو ٍ

 قياذ

 م زقرث 16 اقفال: للم © اهعتنوزجاتم ثالك 1ك 1 اير قرد

 | اكيد تلا ةفب :ورغ] عل اعضر اع 113 ع 207000 15 1 1 4  ملعايزج ا كه زك ةءاقبتمذ 12 هيون ثنو 212171 َعفَو اتي 3 ٍ اين ةحضو ةديرعزت انا ازاي عيال ة شل ناو وجزم

7 

1 
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 | َىِياسْول اذ هيي روت أب + ةَمِفكَت ةجيجُوو .ةكيكر ةيدي] ةوس ثنلك كيل ذأ

 ؛ شل اج ك]ترْلا كِنَو 007 اور دحر التر
 | 0 / الغ هشئفوتق رمل آف ليسن ]وب

 اذع اهزورتا لاق ءكرتسر ]يقفل لاو يلق لهو نب -20- مرتك رحت ]لج

 مهكر اديب ركب ذأ دارت )س5 )تل طفريرتزذ
 دينا :مالا آس 0 ف "2 لع ام نضل ]د ارم

 يكلم ورم ام عع 5 :زكن اع كم ]ايو :لْزن هدن1َرماٌزُعَو مازغو ثناَذ غفت |
 0 مقلم نع ديرب كلذ ذ#ئ ١11 هئرطر شدا ازعل

 1 لوني وشو( اصاب ةقيركو ] ةقرتال غر زون
 ْ 0 م 0 يما ع اًرَس) كما
 1 ْمَنْعل وب اهازممةورسيت زا + 2 + 0 ردربضلمإ جرب

 ْ 1 0 4+ ريت! بم ذو رد

 مكرم وعر عزك تاعك + ميسور جا لطتم ك1 ل5

 20 م كسلس عرس بقر 16 ثيركد لت 151م 0 ذل ثلانَق

 | كر, راكم زرافة هير ةقيري موتج همام فاك |
 زم ما مالو ىرتاك ةللك انت 1 |َتَدْلَعْرَفَو هلموو جارنا ||
 ظ ءايبلا ارم ث ثانتثاوأ 2 ا و فس ا

 ١ اع تلزطخرشل ]ءارْعَوَي ا تسلمو ةيازب حام ةودركو ]وزع بزعم ْ

 ظ ا ه0. ثدوذزوكب ا 1ةرينيس عيشرتبو طغدأ|| ٠
 0 0 ظ

 لبن مرغل)زِهَس مونت !ق اورو هنئلل1 لد هو! داهَدَسَر :
 يش هيج ركز يقع كوخ ا وزقرأ ةناذ ةئاوئلا

 رمكاكم د يس سمو هس 3 ْ

 ...(| ةفديووشاحط عدت اجتؤابادت رة يعز نعال لك د
 || بمر عرتغيو © ادلب ما اماه عدمت هوو اركففشم 51 ةكيغ يش

 1 | نور ب تيم ازا همي اقساا اع عنو
 1 لج مجتجد

 0 » عج

0 



 وع

 1 ةرزالبك لذ اكفني ايزيدي هررع ززن_ ا نير اهل ةكدكك
 00 20) 5115 يرغا كنز انور دعت جاعرت ه1ل]:عفمأ تسلم
 .عرتلعورماتل] مم ]ل وشنع اكدر 1عزخلا ]ل يع
 و وا وتو طيار 9 ثوب ل01 ل م] لاهنت
 ٍ 21 5و ماقدر رمح عافك هبعنم 1م ورتقبرث عنه هس ُهَحْمَو

 ٍّ 2 رتحممشا وللا ذلك همم كليو وص ط قص ورم رعب
 وحار دمب ةيئاردجع عزب ثيوازم بم > عضرلج لأ نونو

 يف هر ةبضغرنوتغ اجت ل مغيرش انجا]اطم ظ

 ْ ]سد ِهيرْخْْعِب اشكو اعز انت ان هتمرساندا اتناك طوير ظ
 | ]وزنك) 1ك مهن اون اخ كو هللا ريس ان قرم مرتغلا] عسر اسرع اطغلت
 رزقل «ةزج) تلو ارش ار عقر اوك سياورش اهدا كنا ركن عج : :
 هتبتر طولؤو دلخ زم اق يخل ة عر وع اند محا اهل اعق] افتر

 فضا عيت اَنِعْو 1 لَوخق لد روزا هن ثاج ل

 | تحب : زوزو زرت زب اياز 0 00
 ردع اوثقبر الارث شريد هج اوك زج مل اهو جوش رب هيزج) ١)
 راجي : كو ةليواوب حا يمل هدر نزار ةاجات رع

 'ةريصنا انيع ثغاتش وعما كزوو ابرار 1:3١ :اعيكا د
 ندوزوس6 عمور ثكخلجاتودع تاتا ةمزجلاو كلو ٠

 عل رم هلم خرب ادَلِغَيَعَورتْسِلاَو ]ح1نمإَم كيلو روتماعبال ء +ززسلا |
 اخ خير طرا + اش قرب 3و ]مف غم نه ةاذ 1 قع وتح ج١1 هورستلا |

 اوذومدو ايسر ارث ذرردرقب ءعلازتع الكماوز ]مودع ]كاوُضرْكَو
 وكرت ال ةدب مدام يضرب اكو هقدر اياب راجع ظ

 35 ملا عيمج 6 ايتعاة.) ]ونا 5 8] ملامح

 ا 0 ردم ا
 00 ك4 نزل :تنبعفين اقرت

 مللت هيا زيجا كنا بلك هنأ دلو اوْزجَورَس هني ملحم

 نخر
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 ِشن] عمي عمم ةازنلل يلب هيل 55 طيف رم 7 رت عمزبا )عزا ْ

 )0مم لفي تو نمزج ٌتعَررمَ اك ع ليل ةنث ا ركتنف اق هيلع ا ام ِهَيْوْحري ||

 ظ
 د 0
ْ 

 00 1 ع علا

 ”رخوزر نازل دز لوريكك 011 قيخر 2 درج |
 ! برست سمر بنو بو هيلع هن ]له قخرتت تن)"ةتدل | ١

 وزقرث ةيراصإت و تك ع خخ ةعرخخ او ةداويسف منع |

 تي عم مودم دوو ردم اهتنَو |

١ 4 

 رجطربو اعتب اه فؤم'علرر لكي ةالبتا عانش ا 1 نا 151 ا

 | مسه اَضاَم انوع ةركاَسعَت وُ انما يبلغ عاوز ما
 نري [ميزدت يزن اوزطات ذم ا مون لكزز اكو رتمل
 اهيل ا از راخ ا راش مقام مح ذا |

 يل سو هولمز وو الاورام نع
 0 ذكر اعاش] رزه! ورش ألا رن
 2 ا هن تجوب يرتعش ياروح

 يأ 0 كيرف زب ضع ايرون

 هنا ٌتَيَو ديد 9, فلق :و اًمدمرح]ة]كب تع ةاَرزز 3و عكيلق دست وم |
 | لكم ارزاق ةيتجلاب ةساواجبعا تي كعاع ف اعيتاعتؤأ تع لتتم |
 عد ةرورشق) ةرئغل ركل اتا ن3 ةدعةئارتس عفسؤوش كره ريع

 3 ابتدا [نديرز زار دكر نك وغدارج نزلا |
 .غ يريم ا تح

 نا قرار اتيإشوو هيعيج] طرا رزت ثبكز
 ناعوت رام انلخ تتاَزْنَأَو :2ةوضشخز اك بلع تنل انت

 ناو عزت + 10+! هديك فذتو | اليل زور ةتس دن ايت |
 نهم كش داق تههتسن تن غي ةيليواوش الإ وزيئا هلا

 ”- 5 9 ْ 2 : هايل رعز

 «دال طالت

 أ ةكباضوروزماتمؤزولفن مات رك طكدتيو الها ليع شارد
 | ىبنداررختكا ع درزن أ اتماتقا بوو وز 57 1
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 يزال طقم د.ك عَ تيما ضعي اطر 1ثكيارد
 ديور ف دل وَ 11 العريض رخال 0إركراشا خانم ال ورورا ةيرح نافعا ادع 1 د 1بعْرمْرَرشت الق وفل سِبِلَووعْخاَو ايم دكت علم ]كلش ةبصقم

 لفل زل عمي عزت تم ثَيعحاك يروتارغ اواخ هقدر او
 ِسَيرِماَتْضُع ]دا طعلَعاَمَو مب مكوه هئنا ع كش تدي عييرَك 4 اة ناو /

 سائلا ير]ف وياي طرفا كاني تيل ظ
 نيطابإ  ةوئاشتنرع اتم 117 قريات تضر انمدوت) هزه اكوا و)ركن منير زنا از اب غم ]عر 5 دل طنا )وقد)و ايمزم رع اراض و
 سيفقد م هلم او لاو 0 .
 ٍُ :عوؤشير طعن كان !زازتب باب ِاكا] او طخ كيش

 | وزو , ةئدل وقر اعد, اجو اًمرْغش نط قووتناوركؤوم ع انفلخان) || شاند) طياي ع »يو فج والليل اكو مرتع لع هتلر ارفكداب 0 زكنل ]بال ءعقرتو ءر ايف ةلونقم ذلك كل ]زك 15) ةلورسسل زف
 ظ ينيب اجلا نوح نائمه ةرخاند 6 © ءلرقرم لك ْ ”لاهه)] اذو اقصر انعم ترش 0-50- 1غ 5 ف شارم والبخل ملكي ع !انيفاكب عر عنا هاكرج ارم وكل [عررش !زدوكيلؤ اروح اذا عض هرم 1 ني رتل دلوع ةجارحش عانق ونم :ةوقثرموم هم0!ب اكرم ةيلس ابن! ةدبط 0 فعول كانت اخ علو لم بز وش زار لرب 0 زرار :15 ةزمزتنو زارا
 ظ دعا شن لل رونو وره ] ب 601!ًرسارَج ]ضب

 ا دافع 1 312 دّد 5-0 امركم ارترم ضار ةكاذ)

 هيف ةطرارم 1ك مزاعن جال تاناؤخم باليل او
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0 
 2 راقت

 لوفد مع ]طز 6
 ا 2101

 ظ عرار كيو زرت 0 ردت هاون اةرغلل]أ
 مثلا عتب دشن داب 0 زم ار ثم اوم ت : ملل ]و هل ]ب يات |

 يعقش ]امد و مولمشتل ا ءبهشت جر 06:13 ؟لعم وسر )م رشم يبيت
 :أرهع 02 اققا ورعب ناز 0 ]زادت ذكيه ؟هرتزتخ م. ةةدق اه عتعل]
 بزل اف بعزم ةنيزكلاب اك وثب جاسنأل صان رو جرش ركشس ؟!َرضك
 ليدز اهي ناهاو نبذ هزاز فونلا هواها

 عاشا) ايرشدلو محد 01 :ماخق ةلإ رب ةيمث ||
 ا ال 0 ءالاكَنََو رقم00
 ٌْ ع ايقونة حان ردن ]ع شاي وزهر

 ظ و فلج هزم مرئتال ايلوف ف ل ل ]تكف دعب
 ١ ياسو يو ع ونا يدا 2123 عقل اره

 0 !ضقوال) هذ ء اق )1266 هر طن تب ْ
 || ريعاشت1لؤن جالودات ميكن اهفان ةدلشاو كرو امها رظننت © ونيت

 اكشن ثمثاو ايلاو ءايوعر ن لزهر ]ةعئالون
 | مَرَلا عراهت .رتثو قو ةللرم هتم اف )ةَشاركر سا يكل ةياكار ا
 زا لونك ولا يوي الوم قزخاو يهاب وزو عكر
 ناك ارت ملم ]زارت طش اَووئغدل دلع ةداهلغ] لشن اب هلو
 بورن نابل خيتو رفحا رك اها نا
 ٌْ 1من ارب فشلا لغو وتزن ) + تريك شمرثم و اءاؤسف ملغ عينا

3 



 هل : سو ا يا

 | خلة د عناوتا خلا ]غم ةرجرتادل]4. هل ؛اجث )امله ]شو طدم اقيم اهلوثف و

 | هيجئاج]و ةلازكرل هو عيزلكتم اعل رئيو اسيد ةقدرف هر لوف لوب
 ناجم فتلة عل

 أيقنت 0
 5 الا 3

 1 ماج

 2 م06 1 هيأب 3 البرتعرتستد 230 ماع ءزدتلع طقبد لع

 يزنم ورقم لو مز زال دل )انو امي مغرم هلع لج

 00 556 زاب شفاك اتي ارش عش اواي

 ْ هنأ شن اماشت عي +.انت هلزعب و هنلغ ذئرا زكي ةنللوْسو ِوِعِلَع

 | خريتلع طازه هيلع سشاَوْفَو ةسضتل تائه ايتن 15و هيكن)

 مف عومي وسعر كو ردشا ودل غن نمي عمدا ايا
 ظ نايزع جايز رتوش اخ ووش ورؤ رقاب الكم اق

 بكلا يزز ؤخرو ذراع ميكا ظل: ث] تب

 لا + شمات آق م اكول يَا واجي ْ
 0 26 , شبا 1 عشري (ةناَو ماي لافرق

 :سواكرعاشن ارا نريع :ريع رع ويمر هوا لاذ كلكم يلي
 ا 0 يا : زكبزجزم خش تلا
 لاين اؤتشش ع م هرتجزب اتش ]نع دب ارضا بكن ]وش 7 آد تلم +

 فذ كلل اثر ضقت 7 :ءيكلضقلا جاز! ةفئن) كرتح زك ةلؤرد) هي ؟ت)انع

 ةقصنا ]ب )زا كنب رع اذا هو درا سمو هيكل وث) بيغ أم

 ْ 00 وم وو تا ا ثا



 3 َمِئب]رم .ىزمتل) عشرك 1 يع ثلج ّدل) نيب افريبغت عشت فيكي |
 ن)1]] نيعزسل ]فرم عمر حز اجور 1 رتب © ا .جامتلاو
 : وو رع 1 ب امل اكن ]عب حرف اي ار هعاجبز جي 1ع
 5 لن ةيعاكت ءانيطت هيصة 0 ْمهفغبرتمف

 0 وع 1511و + دهر راو
 ريسفر يورط قفار 1 شم ةاوسو ]زج3 )ورث 1و

 7 11لافَو
 قارنا ناقل + اتق د دير آتي ثلكرد ا

 لزمن قغغب شمل اثَلدَب ! كسي )يف ات ٌعاَباتَو ْ
 امد تفيْضَحَو كشر 2 رلو فلز ا

 هس و ةءلطا شقا كو هز ارح شت مكائد ملك رميت
 ْ ام راجل ةكرشلا و 111 ار! وردا ا

 لزق عوندار اعْؤن شغل زرق مكح بت ل اًقوتنكل) 1: كرس د م3 :لظ)
 علقعب ْبَرَس دريم 1ذ!م ابوس اهرجاونل ذات تّثل) هال زركت غدد
 روف ن516]ذ ام قه كل) 5 مكحا 1 ذاق ]مه ةاَمِم عدم المل ءلرتم و فبتو

 يدتمل ا غدا 0 اذ] بس دوتمانمج يشب ةزكؤتو * كروي كد لرد |

 ٍ الكا يررككا طو انتن مارش لل اكرارع ليث ل هدا اييامتتس |

 ا هيزنعرتشلا وبث !عزوكت هرشرا :جزاك اذد]ْغْوْسَو

 طال شن ]ةخار "شه ارعؤا ارشيواحل ةيزالل) ةجارإللتال) |
 ٍ ا انزغرعيوزكال بيرد جوزم خو دوش ل اف لشن يخوت
 لشت اَراَرغ را ميتاخ ارزق وردت زلت إو دست ]َو كروكد) شبت, الرع |
 | نام إن ]من ةبنارمراغر احراج ثَ ءفزكل ةلجول)ءايناك ايناآتل ||
 ] تكوشلاَوْب ايغ] تّيتل) ]ب امن بمن عشاويغراضتب)رابوتنم |

 ْ [ياَون اًهيمروككفبو اسذولع 0 ب انؤكر ايزو انوه اضهبت
 ا ا 00 م ادت هدرز وت || انامز ذشج نكرخيس تض ملِخطَسرَوُس 9 مرو
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اقر + ضن كل شملا نو اتيضن ماكعتش ]بف ار اعشارم ٌثعركف]ذ) |
 هب

هارب هذول 1و هقرش + لير 11و
 ا ميزت ةكسكلا) الطي 5و 1م 

ا ينو اب غزوا زك د ت15 4 هترش 1 مزت] لوم |
 شرف الن

 آتي طق رم: امِعال]وررصلا) | ارابنبج عمق اهدح نوّتْس]َو

 8 0 ل او علا, اين اكرابعالا هيرب ف لئ)ةازلدشم |

 ان م او لل هديزنف رج هيلع لوف ) ]رت رنعوبب

 1 يازم ,ةهجل كاذاوسر 42ش زون وطنا قي]: مستو
 135 معو انوع - رز ونعلا 3 9 انيع اقج اظن ما

 ١ اخيع ا رورصفبو نتن )طهر حرض الو

 م ةلكحا فور ونجل كلت لت فَجرَف مرد! َةوْودهَج ايغاراوراجم 7 كلر
ورو فاوتح + ةكببكل] شنو ةاو

 ماب اوما ديزل ا

 هذاك الز غزو امِووْعاْرَك ف ا ل

 رضا م 0]ةاَميتو : هولك لهل لج سلا 3 مهتم زعم |

 | :ذل] ةوؤاَءَوحْوُفَوو قو دوش شامل اليرمر 0 ْ

 || ؤكفنو 0 دعو هله نادي 20 حورش )رع |

 لش )]رغك ازرنشد ل اي كا هاش ل از داو رتتم

 نى !ًرزتشالا ٍمَثِق امل اقيضلر اب انانلَو هوس 0

 عيضؤملا عر عم ذل نشد رم مولود هقرشو غو الهلا
 اداتوا ل رولعر و من1 كلت ]قب ؟ 121ه افيو دوذم ركفشي ,170]]زخب )رض رثبج |

 يبنكلا هرَع جوش نإ عال ]زا لطف لافت وشمل كر هدب ةيرتت درتنا] +.

 .ةجلجرلا قلتاعك ادؤجرم اسيئلتلعزارجكت كن] ىعو :رجا هْؤَج ١ دتمن 1

 امءَو م طر )يول كتم اتي 1 اؤمن ! كيتو ةطيبن]

 6 ا 0 م م

 1 مرن !1ِلَعَوَدَجْرَاَو ةص ]ربل ]ب 0 00 + اتلضإ شو

 ار 1: رع لوخش زووم ! لاف هالهؤ اعثن 0 رة سم
 | قكرتم هنع آم نيكل 1 ا

 ضن 00 دال كا اك لا 3 أ



 1 رد 111 ب 2
 121 5 ئالث لزرع ةقسحوت ]و كْيِللَو
 ا هنو مل ارح ةيناشت اون :خي6 قرم اهلل
 ٍ ىولوعب مت ا عاشو اك ذيج دوو هلق
 موز مزرمعا ككيعرعُو ا |( هياتم ]عدن ]ربعنا عشنا ل 20 710م١
 | اَمءلعو اًونعاعل ديم ابر "لاغشتش اكرسألا]عازعرثرما 0 1

 ١ اا ع

: 5 

 ري اا 1لفعب كلا ا الاف يا
 : موش

 ل هخَو ظ
 0 : ايوا ظ

 0 !ًكمرع اًئنغف اَتم]َخ] كي آر كتاعالاوخنا 1عد
 ظ 0 ٍ ,املعأ مدرع طك راع 3 هلت 1

 اتيان تلد 5500 0 ظ ظل !عزاويخ سر اذ
4 

 : 8 وق و رج 1220-0

 ب5 فينا

 ا 2
 د د روستو

 ءزعبرم ىلا 00 ا دعو] ورث
 | رقو لزم هه 0 5
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 دنع و16 فمر ئ
 تر قدور 0 لقريش 1

57 

 ١ يارب عبط ذا مشد شما ةديصرشف فر م15 كنب ثكع“

 راو ا ل تار
 3 همس طب ووو

 21 دوت 2

 0 231 آكوزمتم عا هيل تقم مر افد 1 ةرَرئاَه

 م ظ

 | منسَت]2و و ار مف زف ذكم ؟رازالاوخأاش زع امو َكرمدإْرَع اعلا |

 ساو ورم تشم كالا هنأ ٌةيرضرْوَو دو ايزو تكنو نكنفأك تيتا ثم م
 زوم بلف ةريتعل ايورضأل] 1 افكيو |

 | هلو ىرغو دم عكبتز عج 1و ةناكَفإَو 0 ةبترت) ةيئر ب

 20ش اكرتكت وا نيِيينامْلْوَف اعيباَص اتنارؤ) املج
 اولا ةبشاو ينكح اجر ةثلناكنر أذ 2[

 ا راش كنت إي يلكتمل وزع هز لس كاكا شعل زم
 ١ لستر اهرئكا عر اخ ةيشن ورعاه ٍعْعْوُزِمْرلَو هده الاعب
 "هفانعل) ةزعرووزملا اهل اوجد كوئسا] نان انعم طر اكن]
 و د 1 مالك نع ثيَو

 اتفقنا ةاززلاو ةورزرمل عودا ا ظ
 7 3 ]وش ور 1 م1 1سم آو ةروزه) ْ

 0 2 قمة اس. كوسم ع ١

 ك0]ْفَو قالته هلم علل ِءَورَجْ سرر ممونوزنت]و ثالث دع

 ا نوبل وخو ماج انإوز اه ل نا 5 ةروتشعاول) لز»
 رجالا لاف اًنِنم

 م تع تلقا هيلع زجلسو
 2 ة م

 . ونور 1 ب أذ ]2
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 | عيون او دتزم ناز نب عيزم 0

 اوس دانكن ودول ره فرك اقماكو تاكو ير

 لق حرز ةلغلاوز نمل يلعن انما 1زضوتزب دلو
 لكنا راقلا وزي هزم 0 ةبترل تقانلا]

 جاما لؤنتوورخ الز 00 ركسوارتتم هرزتاو ةيليلغت |
 0 و اكو وا
 ْ رراغلا قير رئت زج انة هل ةيوزه ابجذروزتداكعم

 لضِبناراكو لف ةواوزع ةبلغتفراغلا تَِوِهْيَلَع رف وبز عي

 رحال :1هندإو شخ دعف اونا لج 1ع د ةقوطع ورز |
 ْ فازت وعزم وزرالةساعبحرش مزال ل الاهن أل الج عر رياض اخ
 ]رمت عنز 2(1يجو ةريطكنو مكقنلا ة لم معوفش وخطر تي و19 ارب عزاطتان
 فااعتشاةزارساي امش اكزم رج غيرو وذَهو الاوت ةياعش اب |

 رت رثطم توزر هرمنا ماج اوال ياو غؤاوننتا

 نوتح هتلر اذ اب تزرعنو ات اش اشن اتم 2اكل ١ اتم اطمررعاب ظ

 ان ارغب رات كيكتا رك اشار تقتل انقو | دس
 للمشاعر دو لنا يور ا

 ظ اج عاشعزم مك اناا رف ذا علكم فلان طر رانج :لزغبلا |
 زثكا انو غب زي همر اًيضاخ لسيشلع دا مد يسن ]هد ؛عَعَو غزل ربسأ
 1 00 0 5 ساو دز ال3 : ةاقيرب

 و ]ةة زم مب دطقا ارؤسرث ؟جترع ||

 ل درو اسنا ف آو امل اجاقعا ياوجه ||

 عاش ازاغ ارش 1و ههنارتب عروب 1َورْعبتا
 3-3 2 سل ا 05

 ا ينباع تابعت ١١
 رو

 تان



 ارش رع ريزت يدنا ةرئزيزجازجاةراتقل
 م كج وما كلير
 0 و شلات 8-3 زوتبنلا شم

 1 ا + 6 7
 اهتزت موا د بقتفقو ثيل ريم مث

 يفبنش) كتل !باْرَهَو [دي هدا ]وتد اب از

 اهضغم و منكو شح نمل رمش :ءانةشاووبملا ةقيش ةنئيغ ماز ْ ١

 1 5 0 اعرثردزيرت 0 9

 هوس زب انا ]زد اًميع 25-5 هزه (تنو ونمت وود

 وشي رثيل 0 0 لا يتلق دوت جلو

 واش و مث ريب 1 وو ذل تيآرششلا

 ا فو لاو نا ا ةودكخو تنسو عَس ماو رثسكازتيو
 ظ 1 0 :كيلعتاز ير
 ا 55

 ْ 500 0 :رهارخاق اهيفرف 1019 3

 ! لزم طش يزخت يلعن ثد) |
 0 لوصت هدا رع عيونك ماورةزهزب اكل

 هاوْجْحَرلَي هيلع مقل 1ع رهرسدّرف تح ادلع

 | اخ رويل نيرو 0 0 را
 0 ١

 ل

 :بنوععمالا ىااد  وول يم معسل ا ا



 ننال هابل دو ايمرمز ايلا !غلؤازتبو بءاونا ع ف أ
 مهلوفقت هننا1 عض موتنا ثرشلا

 ٠ ةطرتلا عه .رغ قربك ارث مامن طوشفك 2
 نا 3 6 يارب مَع اهّئرَع مدرع ثنهأ هللا ْدكاَفو

 , هيف 2 1] اكفو
 ميدو هشبل ]أ اع برع قير زرقا وو
 يصب اراك يسن اع ثول ع] وكل ارا
 #4 للمخ لَو 5

 3 بهرككللز انين ازاكور 0
 عيتم خذ لورمف ال! الما ةانغت كج زل را
 نب ؟وفكي تشوي جا غش تبصر 0 فدا

 | ون شباوم قلع ريقوشحار ثورته عت كمبو م رجا |
 اا 1 اميز ةنيفت 1غ املي اق غي لو ||

 يرن اي اب ثشل أ وفيت ينفك ذ اجمل فن1
 م بصوا نبك طعم عنلا ع

 ل)]ْفئِق امن اَوَع :اهرب اعماق

 “روزي او رايزياوونر ع. »رق
 بقوى: ةللز انقل !ككؤر افق ةلئلؤمز عل ةوةزيد
 وف ايل !ًةليضقم ل اكناوتز ٍهرئَمْسل ١ ات

 | اديلتوكب لقتل ومما امور لَم 0-2 -- ازكذ |
 شاع ماقرثان امنع 61151 امعلد لذ ن زن عشت! ازيدلركذ امو ه

ْ 0 
 ةجيلل |هتفاق يطعم اتش الو ةلجانش اذكر ةيزازعان لزيز وراكم انآ
 وو زرقا كل يووم رس ا وزؤتشتربا وقل | تفز هن ”مقنليرؤتل 0 ودار ض فيري قيلت ارب | هته وشاف را ينقل هايل زا ةارخشو نار الة اكرل



 قف

 نع 1 لد داو دعوانا جيب اسذع ؟اجاهريرت لريزول !!زلع دي ١

 7 ا ا 1

 كلف ا نباحا» رباك كوك ا
 مث اوما اقكدنؤتو

 يشار مطرف زا اديب |
 ئ

 ّى كه

 ٠ علا وب دسقفرش زو زن ها ماا ”اراكورلج نفر تنور, |

 نا لقانا ندا ةجمززان عاب ارا زغر اكدر ءاكتريس 10000

 عِقيرِسَلاَف ةراطل)ومل ردم ءانعو كلاكن جيا 0

ناير ةليف) ةنكا زر رغب هلو ةلممل 0
 يالا 11ي

 ليد زيا 1 م

ل هاوي ا
 200 

 وشر قهيزو عا ةلاتفؤزيردباورتجالو هل جا ةطسوز ازا راس

 قالا تا ل افلون نا

 5 و ادن هب ع

 ريو نا يسب امد ةتقرباقت ا
 ررشجتل اة ا م

 زووم يل ل همرطس يش اع يو

 الركرتؤ يدزن1+ هبن]ومّرعا )وشفم دس تاغ اهرئجاَلَع هلو عع ضلع
 ولمن + )عتشم الدوم اذ لك نوفر عشن ام جارسلا ل يتوق

 هلع

 ظ ا زركالال عراوزسا الرو للرب.
 جا متل لع ذوو وان ةعكفن) لترك ,اًوسو ميزت زنر 1 فينب هدي مسيو -_-

دس] غتاق ازكرم انف انك دكت راسا ولون
 راسا

 لقت مكئ1ذ ]رتعبو راند ير ةطقجا رف فزل] 9. مكن زك ءارشم اركالو

ن وز اللب قوش يبزكؤت لوط لوا زج مك ةيزي عنكم
 رم روب امو هم

 ملل
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 بر بانك+ ىهارفن هش ةيكلا رك رادو اسخن ع ارت |
 وردا الخ ياسا ادخن يلقلا 2 زد بو مرد ةعن] يعم :

 ١ ادق و اي د تن ةوثوأ مك ا دا دم
 00 رؤوس انعم از سلا ازا 0 ظ
 | نِشعن ةبنو هوبوراكدغرتاردع : اراه رز لبو ررطاطلا بج اظزتكا أ
 الاتش ]غتالَور 06 3و دع] صض إو ةركرت )له عرمجا زل اوك
 ةبيق د ومر شاف لَو كاوا نان ةوزلا) 9 تمل اراك منح

 ا رماة 0
 0 غونير خفي ةلغتو عظمت زهجريأ وو ة ةابقب كف ] ةييبقلار 2 كب !وملغن )|| ابقمت] لكيت اوه وفرت ارافنج ميكب اككرد تتغير قربة ١

 ردن زوزو رفق ا اقويريعيث اهستنع
 | ىفشس 1و هيقع 15 0 1 11

 ىدرغشت رركدتو 0 سرس ا
 0 27114 زعل: يعور كيذا ع وزم ل |

 !هراصلا اوشا ؟.تَسِواضِفْلا )ار اعرنإ رم تعفو رطحلارو
 «يدزفتا عر :وضترف منت وورحترإ ةيلتالو اند اسيزغم لات كنتو 15 تكزناو
 اوبرا كرات ايار ةدلشاناورنا كتر اك 1ك )او واجي ذا
 0_0 را 5 هييزورعي ربو را
 (ضُر ن1 دعب تمذككش الذب دك اك ذ 1ث اهزاسوملبرعورت اس

 ا اووي آنا هوم مشبرثتل 0 ظ
 موك ا والببرؤفلل 1 اا ا م

 2 هؤملا 9غ حَوْلَ وتعز عزب علو طل اقرت تاغ عكف ايري زاب ةرج
 اور هالو لا يش ةمبسلا هر رلعزمو انثم 131ر3

 ناب افا شا دير ا ا زب يارماب قتل
 يي ب بببت ت__7ٍص7ٍى ى اكس سك

 ' مك اس

 ير
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 ) ثا يصاي لف ا اكسو

 0 تق
 هيما اني عل مل 0 1 راوملا خربت |

 | ةينييثايزوتلتردس لرب اتيزحاَنرئِمر © زب تسيل فج اسر طمشلا ول جاجمما |

 قع 1 ووو الئ 1و هياط 1ر1 عهدا ةشهد ار يشرل ]خاب | 5
 ' ىّعشتت (عاكعوبت ١95 2121! ماع معو رغم ]يمت ]+ ومرعإو |

 «لتغيت فانا راوي 7 1 عنو ابراتذاو انجيوزبأل ءززكي اف شاك

 لغتي رمريرج وت زث نك وك لعامل ورش ما يني : 1
 م اي اب دوج يل تجاه زك ازجز دج عع انوع

 ْ نار اريج ارم 6امفهكسل1؟ رب أه مانا ندد 1و 1555 1

 0 ولت اندإو 1اومق !انأو اينو ريقصزج ارد مدع رث ثدي ] ةضفت)
 || ريشتلا ةعف + رك ذ اهو :رهشت] مالك مذ اه زورضت الا اموري +

 ا يالا كبار رئطع ور هذ جاه ردع لكم

 2 هم ا
 | _ "ميداس دلنز اما ورشت « ير اعيتربةماعطؤ نوف
 تيوس .زباعلا والا طم ماحس الن اخف

 المو فارما وزن اه لطم كلت ها كتر
 لح اَويؤ رع ومرور تاخد! جو سلعف ةمارذ قريبا ِلَع مالنا موشن |
 | مكبرش ةبرطلا] هارد قدوم هلؤخ لزم نير «جاج وقال

 ررقداب ةيمترش موروخز منو دب متسع اتي يؤ ب عاتقا هني ر رم روكشم
 ٍخْمْنَو ياكد] شكي و رتسكو 15و (ةبث 15) رئيكم وسايونو ْ

 رواسوةلرن] عفو ةل فت ريشيلاروكشو ان رييحب رش ءزعمريزملا يلق
 ظ مريم لات نفت رع همعل] ]فت ةقرترمت كرت ]77 طل عسر ا ْ
 | .قرصت هاتوا الا لش اخ انو ميا ركزي رش و

 2 قلن دع !زسكربسل زايد اًوقعم واس ارركشو علد] خبر
 || روتسكرؤليرتعتا يلد ايار ونامل زج اذ دكت هل ةزوتيزم

 ا



 3 11: وفشْعكر طرفي عمشد 3ك مجبل

 ا ا 00 !ةءلؤم 100000 اثافث)
 تورت رك ميا ىو ءاضقنإ هني اذن تداول نو

 امته بج زيف ضو اقوال ةاوجب أ عفا ابر امضكاواّجيلا
 0 كوارع ره ل ) بغا

 مين ةايضحا نيطد]و مثلَ عرفا 9 0 5 ا

 لمالك 2 زوما !و ارتكاب كما زنا وزعي
 |ظبنم هثلا هاف رش رسربولقنم نرغ وزو امير هيب ماهل

 | خييتللو اذ! نرجو ةيبعلل يقيم اموتشم :ونم ع نْوكل اهذ أل] جة رقذم دع ظ

 عباشوتم يرمز 8! مرش الور زير لقال ونإو ١

 صا ةلواسئرع !:!عوربنج داعوذ تف اك ز وك ىتكم
 نك امتست جمس + ىلكهإو ةيقكؤلل]» 7
 اكن ثا ابيكم 75 ع يح عم وح ! 0101
 3 ]جذل اذ الرو بولو كورلا 131هزم اا رنع هاج 131 جرت

 ١ لوعطماكو ةيباجاهرف فاز غيوم ونغم) اكان وز افك ؤل عي وزع
 ٍْ ناو زد ارش يربو طر اعناو أون ةلقرشلا

 ٍْ اا زكر 1 5 'اذقاو ةقفت ]+ ةءاَي اكد يؤنضز ا (اهازيا
 1 0 ف رنب ةتللذم ةقئانما ةركد ا !ةؤساش

 ا 4 ها هدالازعيز |حقتمو نع ادتسركاو اد شلل لة هيتنج
 11 أ 1ك قا هي تناك ْ

 مم

 نىك ةلفكتخرل : 6315 ث درا“ ُّقل ثعرت ؟ جزر 0
 مت هداني رمت يم را :ةيذعأ
 ِهلْرْعِبَو هرردلاا :اوتيو يلم اجل

7 



 --ك كك ا يري ريييسيسسسل 006010 تسمم

 000 01 د1

 ا مل هلوخأ 00

 و 0 0
 قنرشتا] اذ عل ل اد م و ْ
 كلم 6 تك ةاودح1) كلغق 616 علارببت] طن يح

 #0 ان يل وح تارحرلا +1 اميز اه
 همؤفلو علو ذليزا جاه الس ريحت ع 175ه ولو روعبكر اه هرقل :رعلآَرِمَس

 نورك دعم 6-0 !طوث ودع ده 1 :لدرم ةيط]]وسو 2.

 0 رعاك هللبلم 3 200 مقف ؟رغتارشاعو ظ
 ابر كراك كدر 0 ظ
 ئبعكوضعل) )زنا مل اهشافو هلع رجا مد شا ن15 يف لشي ا
 تيرلا ]ولف ذو ءذم انيحضك لرب ءشع جان هغقلر كرا

 | كلئيزف تدر اي ارئانك رست ]12 عنب! لَص م ن1 جت ارض ) 0
 مالعزم عم 1-2 جا ةليرسلا هن! وزر ملك د

 || ]ونَمْعاَو هيف اوذ اكو ايت ديم اك! اؤتحتاق م ودْيلَع 'دتباط ا
 ابعاح رب هر اك ها 0 هنباز غرام 2 / كا :تلشو 5

 هيزناب لاقل يخ زخم ليو رشوش هن اونو
  يدوزفز داؤنو هذان انما وزكماكر العا 1)2خ المل اَمِيِلْزَعااه اَسّيعر

 ا 0 بافعربو اصل# ةدلخ ل1 ا مم

 رش مناعي ةزونيو عرفو + موجات قرا دقوا لسع منع ذقت

 و .كانملعز
6 

0 
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 دون اطر اهدرذرارتب جات در قكش ركون رول لت 1ْ

 7 0 عر ت٠ ةلووثشلاو منريبدذرم نج] را
 ١

 با يا ايوب جب ايي! ظ

 12_ 3 غال -

 12 ةيشاشاو 0941 اشْع ظ

 ارابولع يون دو اضيف هيج جل 1 ة.ايرامشيازشت ا ْ
 08 21 سكر لبغعل اربع 6-0-0 ت0 زا قا دري ةنيحم يح أ

2 06 

 ”عابق يريم هزم البي علاج ةل لن دئراورشاو ياعم
 لامر يرعانتا ب ةظنلا هز اس تو حن ال غبر ابدرت

 || ى1؟مات راق رك, اوكي مولا رئقتا رام كمل اذ كلور يورغن ردع منايكرثا | اي ع ايار اندرو غوار ارغب
 1 1 لَم طئيّرَف

 يزف زم لعرسإزلا سا ]معرب كيد ع !ورلعأارئزركم)وُفَو
 | علعقوثا عرار ةيسألا بعالم ءرشيزم اعز ةماعنت] عزيز 1 مقس 1 نع رو جة مق و ءرأ

 تا لا ةبقروولي و لغلا

 اما 590 ا! ةيجا عروش انهنعوشزت
 راج جرم 0 12 1ةركسعت الو
 :يطح لات فو ل !ةرتفنال دَلْعف ةغللا

 ظ 1و زو اكراقزلاو توت
 ٍ 0 ه1

 يزرنم لارج سمت ازهار 1 ىؤَجرم عأذ

 لاش 2 ] عرف م حك حر 01 رخل دب صر لو

 رزقك ]هم اره نوم ل1 ذ هب ]قو مك و ذل ] ةدرغأو دبع ة شي

 ' يف ايلا يصدارو 0 .2 ثمل ابوك لاب
 دار يك ف نأ كيور

 آ 2

 عاب



 ه4

 ْ ميز يلد 131غب ب كلن د ول 0 لإ

 ك شد لرب م » دنع !1عن ةتداو تم ا
ْ 0 0 2 
 ا 051 م رنة كطرغب : 2هئفْ)َعفاَو مَع لجيش

 |طزبورقنجادز تل در تعا ع امتنا وينر تمر اَسكْعَو
 ايروتاوةةرزه )زن فيما ل زج ركل حلل آكو دلع
 )افالم »ب بْعرمْو 1ذلَو تا !مرلكذ] ازمب باكنلل ةدفكم عزنا ملاكا

 اوقف اردوتاب جك تباري عاضلا يلب اعرق نكن عاقل
 تيشزإفل الة رشغتزل] افكر اور ضزعلل ماتش تلي دت ل1 تيينتو طل)ؤرب

 تشن ورخ واما: ازيك ادلع عيار كد مئازنمم ظ
 الذم وتعال لمجال لوز اكوا ده قم لؤي ]ذا ةلاعكرم

 ةلسو لي اعقل وم م 1 اًميوْتَعَو 11 مطل ذر !كزدا دامو اياه ةيروررع ةهملا

 ظ يراها تليق ةيرعقنا عجارطف وذو: هلهع
 | هلزش) مز اف يطزب طابو هتذزنت مكدشاو عض: خبر ممن ْاَعَتراَ
 <نو هيدانكو ذل نشسرثب «عت ل طري عوز اونا رشع ماب هديل
 ا اشر لثل ةمق الة علي دا ِءروو دعو ةدوبب 51و ةينددؤرش لبق هلع أ

 || يات فضدل ءاعريساالَو ةينيو ةَجاحر غزو طونملر ايشع ايطغ مازحا جا +5 تنفع !ىيّصَف د 12 تقلع هع هْفَرْض! زون مخ 215]!دو

 1 61م1 درع هنن هب 012::21] أف ةورتع لو ةعل علل

 ظ 2 اة ند ا ا سر انور 0
 30ج ك1 نمديطت انعرةيزرتسوز :1 فيني ]
 اًساورتاضز زن هلق هلكت وتل ا كرار
 راكياب مرر حؤيضتو مةلقز ان اوشا 0 هيلز 0

 ظ يشد ةقنر زم يلمع : 0 ا )1 ةهمل
 ما وأ استشر 0 : 0

 قانؤملابزا+ةمكيزأ يو تاو 1 مهري زها ظ



 يزل وامه ارش دلع رم هتبقي و ذا اشكد |
 اورسابةلشل , ثا 01و 5 اكلفر ارو ايري ءلرعأتاو اجو ل اروي
 كيبورياوباه١]لا علب ذره ايش ثيتال هذ يربك كلا ]واشغال ١

 ييرفرعلش] بسر .اهج يزخرو رخل امذإ يك انبز زف انو لع 2
 0 : داؤفكة ماو ةخيطب عوذ)اوهقورتيزبقب يزقت
 عرسإ 0 0 د ا ا

 روت ةرجنو ةقلك

 وال دووحا ا

 يقل ا 0 ج1( جنرمو |
 ظ يو 38 ل و1 عال ]و ب حيشزسكوتشدام+ ملكا

 هيي 000 0
 ْ رام عري غاو ورا ج ىوجرم رفا اكل اعم 13 دنلةعشل 530 عنا نانا ْ

 لان هلعةيفيرم] غررش]جفق كش زك جراس# دار |ةرطاثن) تلتخإو
 !تلشمز اكو هز نار هنرث ك0 ترئر اجو و درشد)] ]فو عيدوعر تراه مل
 ص هذ طيس زو دج هل ا هَلَولَكو هوك مركد,ةديسريعتر ||

 عرمرم! كرع عيد هنم ابمخا ٍعرمْذا لِ دن عسر ةعير]
 يي اير 0 عرمرم هرجع !ملآاوو كو وكلك ةفع اك مت د15 ]م لرشع عت

 0 !ة اننا دكلس ام اءلثذ 1! عزو رْفكي ارموف 12 5

 رق دزوز ل ذاورامصابزكرم (ينااَب ا بارع !:]541مب رك ١

 هانا طناذرك و رفؤر ارو اف ادورتكلا اهيل و وورضو
 ىدو ]طرف 1 وسل

 را وشي خو زج 60 سم م
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 00 ا ردقرت 5ث دئرا زوق
 |ردست اويلي مسارات يغرم كادهتر حلاو قازم



 -- ' رشف 19215 2 :ةرووخ) فرع ]ون نكت ||
 0 ليغ ]عم 0 هع ا

 هيويزإب دج ج احق م نص ممتن حريه ذار اج از 161غ سمو

 4 | ماريد هديت لوز جال دج ودم :عرام) زي ]كريات
 اهناوس]ْوفل]ارَجلَعَو ةاريش لربع ار عضأل13]] ونت ]زم تسنو هيف |

 || ةزرج ان نوم هلك يلب هوو ةكيجتعنز وب ووو زخم وه ورب |

 ظ 0121 !كريازك يرسل ا رات ل همن وشما + ةغئابثو |

 051ج 14 اتيان طلت 1عمزب ل1 ذ  َع هنرنع عرتم وش دزلا

 ا ١ ناسا او و للم هيرو مز 16ه)م] هلك أل 5ليز|

 هم اوت ع ا دقو ؟لككت وع ظ

 0 0 ق جالو كا ةقافالاب ْ

 فمان ]زف دق عرعر 0 ل( 00

 عيان متاانبلبتاو !ةشِفْيلاّرع + ةليط غو اس خأَك ثق

 3 غ1 هن 1و يلج 2 دث تيوب ايل 5دموُن و

 ا عجراشتم « دم ]ةقييكموع عاتو)

 ايس او لج ا

 فراس قوم هس لحن |
 7 تس ب كرم منع

 رق )ابرثغل] +رشخلا !غرثغلا عب الؤف ءدذَع دين 13.ايراشتغرف]و

 وك زاو دنوزخملا عا 0 ردا شل لافؤو را + يلا

 وان: اون بخي قذ مز اكو لفن! عد اعلا مو ةرتشي

2 
 قس ع ار هاَميرعِإَوُل ام امهوخ] ذل تت

 ْ رع ةووتاوخ اابوتتو قم وشعبان

 ّح 1و ركز # داع

5 7 

 هس دس



 دمطرت ل هونج غم 112 مقرر رق قار اذ هن خايغَو ْ
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 نع هيوفتنوع كين اظاةرثز مشو ودل عاق ويشن! هارلا |
 وه

 ظ ! لوسي 41539 هله اهاقرئيؤرف 31
 رمزي اقل !ةهثن] عمجوب + انيق وعرب 0

 نضر اكاتبز 1 ا لفل "وراك او ظ

 ا ا نوت ل 1 ا +1ةدئلو رغ! مكرت
 دكه ] وعجم خبط جا ةقيبف ١ ارغقع ديكس
 5 ال >2 عد جهز 6 خش نزع ككاو عبو عبتل ||

 ةرزما زرق فراشبغ مة عتب لرب درتبفلا عت ولنا واش
 أ سل ءائعؤ ار شبع ] ةعقمل مع ذناّوستا عاب ملف هلو زب هت واكب
 ونزيد اهكذ عاب لوب زال ضرب زراكريسف عارم فارم 12 العزة | ْاندارسا غابرل نب ءاَجْلَم راش 21 عقد 631515 ةزيرنتر زفمل اش
 ْ ى كذب اك اهنا ةنلرِشلا عرف هلعلو وتشد رع اهل ذل د قاتهف مرغو

 ريو انجتيب وف اهارثغتإَو امج موس !ن )كير ا
 دوس ل دا .عيجالو ةرزاعزم

 ويقر ول
 ا 0 ميقا 6ةيزدالع مداوتاخبال || انربعزم) امك خاروف اعهؤعت هاذه هر ايدول اهنا فوتشا ا ةريش

 ىَصنُز عل .نو يمزح هند يراها ؟اكتا ظ
 جوا را ماك اوشا قاعي راشيل ةمحاف انو هدد1جق ||

 1 رم يرجون 3ف م]ل رشم ]رن هزحرف تان ارك اوني و اة بحول : زر الم 116ج ]زين انة زمرا15 ةهش نزورغت ارم عماد
 سا 1 ةرع اب كر اش او ةيكاشاواَي
 ْ اا جرد ج لارا نع هرج يملك ةرشكرم ان يقص عد

 رلمزامع
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 ظ ظ .رثززث رع لاك مبلول ]ا يكرطودا دم ل
 نوع <

 مسمع 217 ]+ ّتن١ ارثززأرنم باعت اطمثل
 يي !وزيكاتم راك قس رب هرمي ' 2و مل ةرثم ازد

 رو ذو بدن كراَعسْس | ضرعلا 06 0 ماطر مددت
 2 - ]و عطس ترتعلا |

 هرلاآ 3-7 1 ةل) ذل ا 2 امش رع

 1+ عقلارخاخ كازا شقا رج ( 0
 5 ا رذلمرزط جلد عع 6 لوس ملل هلم عزا

0 1 
 هن ودمي هيعمل 11ةسطعشل) لريلاو

 ب515 طعيونإ ب 2150151 اهيسرئر نة طبر انزدو جوع ةنع ا ا
 د نين غابت نركز ربزتاب ضربا كاره رركو |

 زعاشلا لذ هتبعرشما 1و هتاف +[

 زا ناواطوع هلا شم هغؤلا روحا
 0ك ف َجْو)الُشلا خر _ هسكنزو لارطأ عم لاو 0/1
 1 بح (موواشنح ديل يففصو_ ها

 ىشارتذ ايه دزمآو هع لزم جر > ردو رقه ك1 مما جراشخرا
 ا 0 نور شب ] 1-0007 رادو 3 لرش ارث ور شرما 31غ

 ةزرش نكد عن >1 در عْزمر اكو علرخت أ ةيششخرث]
 يح 6-0 0 و ةعيارطَ سك بمؤم ةيشت | ياتو تين منعم ع ل "هكف :!ئولا
 همل) )تهت ]خب ]مش موا ل سؤ وتعب اَميزاعُ

 نايم ضو نا عاش زر + احل ورثت

 ا ده 0707 ؟رتم ]اب 13]ثقبت |

 هيغل موتر كس 5-0 ٍ
 ًِ ا 01 نفالتلخ 6-12 در

 ا 1



 _ تحدت ملا 72 كي سبعا انيس

 لنج اباتما هيك تلا ةنازب اهل صلع اتدرزب 4 اربع د ]مخ

 قمم عد عقعلر اشنغاثزاًوِمتآُم كرك !ابفكا باودر ادم 0
 ا تا

 شا نم كح ]1 مكؤر لل 0 دحام ئلَهرتْسس]َةرْكور
 ا ا ظ

 هزقبكر)و]ة]ئرْْظ دلو ماس ]هش ]يع اتمثا

 اشبع هبازم منا هاشسغ هب ه]عَو ركض انباع رجعنا .قامتبرم |

 زر عاشل] لاف 5 ياكل لزم ثمر اب غ جازم ةفقعرسد دراسه

 ظ نيت اهيرنع اًنْرَحَو + ييرفرم ْدَعاَرْغ ترد )
 روفيل)» ريف سيب 0

 0 , ء5لإافو

 :«ههعازغرجم كرو قات كيناح واسس 5-5
 رع ا ريش ]وتود 1 0 ع 2

 الرهن عقوؤزنا 00 7 ه١ ا ظ
 : | ْممْعا هند تدل اَعَوُب مخ 3 ,

 يي تويوتا ء [هيَزَم قسد يَوَ 1 ا
 عرفنا« از الو ماطاش الكت ثار ين ةكذقتا ١
 بوت وبا لوف زيم اهب دو تنيذ] ةرزوب ذاوُرْس ارم ملذؤتدع يفور |

 0 : ربعاشد] لوو يلشت اذ اكرداورتبتزيزنا هوب
 يي يي ببي حتتححسسسصسبب

 | | جلاب ليش ل رهام م هذ اوبس وتحرم ةيبناازم 105 1ونص
 ظ || لم زي ةَعانغلاو تبعتبا] اا ةَبعاَص 6لش) انيس ادور |

 لضم واقل ذو دتقاجي و دخولا واه ردئاو اضرن ور وزتل وامل ١
 ا

 مسبب مازن مهله شوري حاسما ةتادثلا تقرر يت ةورمد
 رسل اراد ب ارم ة اياز سابم]

 اتروزمت امدلع تال يكل او ريشناونوش اقاوم شك !

 | بسذلب



 / :ةورعاإو هضقاَ طفوعزم حفل 1 طقيلا وفعل تذل

 1 7-5 ومار قرات 00
 ظ مي 1 مات بليت ورقم + كالا ليي رع

 ظ تن ووازيخ اخي ةورازمال اا رات رش وام
 | هولقت ارق هيو لريساركن تنسرَعو !بحاو ةريفكنركت تقشر تيكر غتتماو لوما
 ذوو خو ةرنجلا بفرع كراخنب هد وكف دب عرضت لزثكلا كياف
 |( )انغام طة ونذ تلفارتشت اباسزلع !ةوتكمرملا :1لبب فقع لرتصا ررَخم
 امي عبص عجتتاوس عبق زد بايتززت ذاك ياريت رةل!لوذلو ايلف
 ارماو ةصْدو (ت]قو ذعاتد مام: مسرب“ لرثصد]ثْضبر ا أ
 : 000 قادم ال ا كي ة1)اجيررمشا ||

 يدا الم طرلا6ترواتءلقس_وتملا وسفنرخر زل (ةر عدا
 هدئد انت :رئكلس ا رميرعزعمو | كنود ةلشيت هوس ْمْمْسَو

 0 00 اواو قضوا 7
 هدا 0 ا وثم ثعشا أك
 رم دل كحك 0 دش

 كا 500 آدم 15

 ظ 0 00 0

 || ثيعد لو هقدالوشت ماكو 0
 تعبأ ةرك ما لاف تلعن عارك ةتيِهلل 0
 ديل لاول داكشرا نراك 11210 ورح
 دلك نول 9 كطيو هاربر اس نثر ععشت )ام ابكرب
 يس اًسوبشز ]اشك ءا و! ةكاتك يقر دوش عر ! عتق )ل
 ةخأ اخ دافرلاجزرثر ذل نمرود )تفارق و رخل
 ل 5 اهيلع كباَق كاماسششلا د هز ظ عرار را كح ميتا ذ كيرش رمد ةوؤد) ةوزنسم م 1

 جوت م وص م هيي سس سلا



 تلقت ثلف خش و1 ثَلاف ٍاوبنَيَو ثلغق اهب ماكتب ة قال اخبجأ ا

 ةالؤجا وشب ]و ؤنرذ قاع ترم] ةروزكم لاف ترش وو يوم دفياتلا ||
 زف« كاجو هلم دش أ: رافرط ا جتشإو ةعؤنامةيوْلا
 || عشا عوطسز ذر لشرك 000 ظ

5 

74 1 

 1نك و وطال 1ك ثيضوزوأل] ءوضز اذ اها كلف
 * 1هكشت 0 غ2 5 ا ْ
 | عم ماز1ةاَراكج مباع انْرَعرْ ارد رف اكامنا هع رو قت أ

 || يم ودعم ة ايم عيتلا) لش سرعات رك 0 ,امسف]و مو كرام زعلت ره لوم ا

 لاق تارثار [وو ةباؤرقم هرب عشر اربع عدا ْ
 ْ ُ 5379 : مزس] ؟.عيقلاو و ماع نع كديأ] مح لا لف دكر اعشاب تعلعت

 كي ا 11 ثلحمأت ع نكن غور ونا وَ
 6 هوم وص 5 ا ةلزغرت 1 هلو 5

 1 ةكيزو قمنا ول ردو رو كلر كفا ايدج

 ى1 ثْيطعمالْفنا زعم تل اهم« ويكرم فرشر ددج عوف

 ميلف عل) هي سس ا مدق تريم شو

 دارمي زالجن ثديركت را وو شيوو هتازم درا ةعشاا
 ذاؤَت هتنإوثعش)] انقر اني دي اططفن) ]2 رناز انق ةييرعريوغب ةلغر
 راكم هز . 0 0

 تا
 1 ا ضمد! 20 منان
 ا ضن و
 ملل ءددلك م نأ عع دم عينت ] 1 بهارل ا 54

0 

 نو اك تا 0 و نقل قربا

 ةيع



19 

 0 0 0 رش ْ "ع ااا م نإ اطل - تا يه حم

 هيو ]بج ]يعم و عر “ل 31 ]15 ةيشعن ل رذك تثرغ ذل تكس ]تاكو تأ

 4 ةيفاجلا ةشتن) نعْشاَم رئيت ةلوزك ايزل امن ]ابو از اذَو قاما

 ا منج 15 2كم اسامي :هدليف 0و زاربو نم خطك! ةزشا |
 هاشم درارث اي امحإتنثكألا /كفراز اسيوي اسيا واَرَعر آن 6عمهترم غبي يوري توف وو ماد اائاو جما يشار اش عم
 اسابمتلبمم . ياو دينا اة ورهز العاب :.1؟!راكلخ مملح
 أ مز كلعم لانكا قس مام 1ْراَسُم جالب 1ع 3و
 1 ]ذو مند قريشم داشمت 2 تره ءزءلرخ كذا قضت 6 امش لشي

 ليام لردع عج اسال ]ذو د77 ام ولما تكل از ظاعب |
 بم ل انو !كنش نقب ١ همتتتمك 0 )م درع! 5 هليوقكرع
 را هابو تيفشك ذل "لآن اب تنام هو غلب طاري

 يلع : يالا و 27 51 0
 ١ برة. انت اكل عزفل بعض! !ةاتم رتب كل :و 515, قع عسب خلكم ظ

 بز اهو دلقت اعاعنو عر ) خجلا 0 يمان 0

 ااوعضَو اكلم َةاَجَجْزَعَب إَرنع انا يقل تل 1ذإز رت عطول
 ْ ىف ذك يفسر زاج جاجا قاع( نركب اذ اعكلا

 || 03و ز تلوح كيرا فش هدو هفنرق هن ل] )ف لركن كرو

 ْ ور شان راكو 37د الؤ ادع ميت لَو م نواقوقمزول خا كرا ا أ وتساريغ# طورت ناعما اعف زتناناثر ا

 ا نرعورل راك ربع ردلعتاثا ذئوررثكا بال زعل مرفت

 ظ نونه اضاو علينا رانا 14: تقمع زعاا له وح 1
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 لات لاتو 0 بكد اوغضأي ديزل تخننإرلا

 دارج رام 6 داتا ايزاجم
 تار ران راك واو: بل ا بكن كلا وا
 0-5 50500 ليقول را
 3 1 ]دنع برخ بارع ]تاكل رهو او انقل! َرِعاَبعُشا
 55 دلل اك ا ةقرب) ل ذك هكش11ةاج دلك َ

 يرق عو اياه ايش ذل لهم هوب عاج ةؤزكش ٍدْزَعْساَنَو طع اشكد

 ذي تركو اذ دم رت ) ل اح ب ثم بعشر فب اهقم) طقيرك تل م .:

 ةبلكم مؤتلآ 5 سير ملل عش ]اهلا ُسْنَعيَو وا ثَع ياتو الا
 زعتذل) كاك كيث ذيع ازَيدِس اجاب ترآ طرزغر كم اوي
 بجنأو لشكل 5]ثْ)َز) ادَوْش!َم ثلاف خا ايش طؤرنا زا اذ

 هتداوفراع خريس اكزيزت ديو ؤساك اياثدا نعل ثل1ق يمقن |
 علم زن: ردارع الا ةعئؤةنلع !دلتس رسما ]ةاَرْنعَو مميت
 كي ا رع ب اعدام
 لافوانبس ْدلوْؤِمَو كاش كش !م ودار غنال1 ل1 ذو ِهئلَعإَسا 1 ت1 11و

 مقل راحل تقر انو ايل هيج رول كلكم دار
 را نير لب الشر اوي تعش ركع ع لوفنا ةزغارك ارم تلِعش مَع
 < فيفري تلا 1متر 1 .وام ب يي تت ءالعلا تاي نزيف

 لمع تقرت علام دم 00 لرسم نب اوت هوة ظ
 وىطوئاراثل طررئتيسزغ تارك عيل هداه بلد )و كزدفرتفلا |

 لعين 1 3. ون ]ذو كف مصل ]ولهم ب ]5 ]ربع زف وراك[! حا انا

0 : : 

 ك0 او 0 ْ
 | وف يس يل ها

 ريشا وتو البام فيلر اور نر هرب

5 



 أ| فشار هيثرو اذوب © اًيبرُك ثكشا 1ذ مم
 ايمرتاوعلا ىعو كل اخ آف تِِضْرَتْوِإِم 0

 امن مةجذ طراد وندارترت ايوا ركل هن إبق رو ندخ |
 ٍقواصاَع لس ذب ان 1ك متارماَزَمِع ير 291115 كرش |
 متلو فيرتو نه طق ورم ةكللخ + الج ئاكو 25دَتذ)|

 ْ ابنرت]])وُّعاتصعَو دج 1م 2 ا

 || دبعشاوفازلق كرمْش ارم مرلشإلا هيف متر إب قؤاوال] هز شاتلا لاق
 000 0 ا م ف وزسع امْومَد ره ]موسع وِدمَو ٌةدِجاَحْعَفر اًتيزكت١
 || ريعرترتب از ذثم عشا ار قلك لات ضرع ةكرلا يو ائاَتيِد
 أ ارت 1ع نكح لاف قاتل 0 رخو

 ظ 0 هم 0 50 : ا ظ
 :اعالاب عيبزن هي م

4 
 ا رت وو

 2: : دراامةغل عيت ]ب وفن )و 00 ناو كر كدا قا

 || تون زفرتمينر وركز رماه ةيقاكم خؤملارع ام ل1 اور امال
 رزه دام از هوا عج ل 0 بم أ ةَدَس 0 ل ظ

 هبة ةقياس مارت ةرشتع ىع )ة: ةوشت“]

 يت ممل اجل 0 حس يع هو 0

 | تميز همنا لشاب ملا كاع ]رين اب تع هو
 ةرزبط ارم 3و1 تبيع ول 1621في: اج لردضت رتل

 . قو شبام نور انو ا نو خلو قول ٍْ

 نكن مام جورج اكو تلا ةنئس عليو ناو ةتيغؤلي هل



 ءاترلا )نع طقئاوضر ةنيكس تبكي اذ هر ع شزلارسعو هن
 اةؤشاء)ذم ومنح دعو و تيدر زل بعشا علثك او ء خش و هبتقتشت 5 |

 1و ثلث ةكمضم اتا وثم ايم ولدا عَ طةجاقر]
 هءهقرامث ا ولم انو ذل واكب لع نسج 1ع
 ريل فذ يافا / 6و اك خرم هبي ةاكزا] ابق ىفنجوتم

 نغم ]عوريمد يصلو لكنا 21 1وفوريرم ||

 يؤ اعل ةرفرلجرم ارَساءُسَبَل أك هب ؛ايع بعسَو 00 را اة

 مقيد دْدَل] 0 جو 1م نييشد | خش تنم ورز 1مل اكو كمي ]ةِحَم |

 ةعوادوا زاك اذان وام

 0 رع هز وريس دو 0 9 رق كذاب كولور

 راو قه راتنئاو ارث :لرِعاو تلك زكيلك] كف ا
 ب بهزملس دزه رهان د! 1ةعْسَه يان ورا ارقو ةرياج

 يلا يلع + ةهن] ع رتم بذر لرجل فتشارخ هكا او ط داون ||
 | هيلع تؤع هذ قلتم لزاخؤ داو انسي يذوب
 وَْمْوَرْهْع جنب 1] 57ج لنع كم كر نيت -

 رثعأ دق غدو َدمِسَِو آو علك عج ع حف .

 4 ا فواز الع 3و
 2 م را دج د 0

0 
هانم كت 1 ع فاق عكف إو يَ 3 مسعد ] هدو نري

 ار 

 اقرا زنق ذي اتزان ا وا كراك ايا:

 |[ لرسا ةريرش وشم نرخ تن اانزنذلو شت ةعوابترو د عشا
 ا

 ا 210000 ضرع 0



 يضم دسك وقنابل ويب ذعم مولات انت تا | ىع وسو وح ٍَوْعيَو ععْضاَْ ثلخرم هند 1ع 1ل] هدسئماشقو عشيو) |
 ا جزل ةلوعمس ارم ؟!ع وما هوه نصت اذ ذوكت اليل كدا ْنْيِلَعْرْوَراَ وره ماق؟ تنارمصتل اه نأ ري دع ثئزيص ْثِلاِكوَالاْرم١ 0| ب قبو نكمل 0 هيلع ةتبزز جز رنب هونج ]لمع صان اتماكش

 ْ تتلو نيش رتاج 01 اي فاير كلاو 0 15و لام اير ةدضومفشن ور اياز أ عودت اتي ظ
5 

 فيتو مضاد | رمزوق + فاعلا ول

 ء.رشتم نعواطْعِب انكم مب واطفل) عرتكم فز 5

 لل اإقَو
 تعالوا باع كدر افداق لشكر رو رك

 فبعُظ) ع 55 00 ريد ا -

 اى غ ىقتأ ربل اردو ع اكو
 أ 0 قرش مير 1 0 0 عار
 ظ 00 دل هل !ذيريليلذ 500 و جارنا ذوو نا

 || اوك اَعتانةرعزف 1 0 نحرت رمت 0

 و 0 تا عينا ل 1 مخاز 2

2 0 
 ا دع هدد ]وضرر اشبع وذم ةَوَهاَوَنَو

 ظ ايان قارئ زا دع رمت :اةوافعلا تكل 3

 ناز ميج مالكا هنن ارم نا دوي ومنتادزجرثر فلازم
 2 هوس ْ 1

 ل ب ا ااا ا ا 1 - ب ءاكفتو عقارا از
 وكرت : نوفزلال* 1 ىو! ذم



 00 ا م!ذغي ان
 فيم هقاوتسوو

 1 الا 1 كا

 زرقوشم هتض الق ةسافرئرغ رشم تال ير :
 بِجامرشلار نر ور قر زوز رت شيقل ديم !رثوز همر
 نباص هب اهفتشا 2.1 1 ان از 55 نورتربالا ةيزج
 تروشت هوز دن اعرب مم زباب رش جي رخل مر ول
 20 عْْدَيَوسَو أَ نقرر هاو ابكر

 | نيل تاكا . +111 َتْيكلارْكَكَي . 0

 ظ رز زر بق الورك اند للغالي 0 ظ
 ل رمزش زب ةئاوز هز كب ميقكجرم امنت عجب ا ا كح وزعي 1!
 هدانا اع آزهيؤِم ٍثِواَرْعْل ٍباَرْعْللا كيياريوفلعاضٍبجاعرل اير وعارت]

 تكتلاؤذغ

 ( ورمز ثاوتو واقول ةراخ ظ
 ا واق :ثياشو هئذاواتكن كنآرتر ةغِش ُهْفِش1َع تبرم! فوات ا

 :كف امو رف ال1 رخل او شقا ]طفغت ع اردمرلا ثق لاف
 هس هاب ةزنم انيك تَغإَيو ئفعر م زانه ادرج ذرسف 7

 ْ مقرا اتا يالا مت وتم اممشب نيت كربلا

 فاول غزال ارث هز افكر تمت اونق ةئنا علم تزين( زقب اورام
 جزئ اونو دلل كعطرت هلئعؤ ردا وري انج ةوَغَوَم "را ونلا
 | لاق هئكالو طلت ا وتن1َو ]اذ وتو ةيغرتا رجم ورا

 . ]كخآئبو قيم ل طهور ا طه راج ةنئعؤمار اكول هثن]
 : [حاقما اعدل 5 5 مج اَراعإ عرار اكلو_

 * لاو ؤاف كيدز لت رولا ذإورا يلازم اسال

 533 : كح سس

0 

 ادق [ظ13 15 ةلرشن اما م مي] م عباكراو] ام اردع مارال

 ١
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 رثغبا)ع فيش يعل اره 1 1ذ] "ند اكيرردمزثا تعول رت 2

 دنع مال اص امرت متطو نصه رلاو ذرعا

 ٍْ رافت اهرزغلا داعش ]رثشو مل اطنتوزنحا تن تدروتعب (عزرغ

 ير نيرموَوْسَآَوَساَو !كيطاْغَف إزَم ف هزغش رسب اورع غلبجرها نايا
 ٍمَيِلَعْرديَر اكو ف اهو ْيلِعرٍ و مررخشد 3 «ررميشملا ]وهو و هذة غفر نر

 | لانا عضوزت ءاضننا ,امزن انزل ار هل عماير ورش دل للصم ||

 رة تنم عيبو هكر تكا وشر ةكارززدهرتشازخو هدام اق
 اذ ارثع ثكرع] ةرث]ب امر عمم اب عبو 53 5 أ

 0 رعرب ارز دكا تش تن :ذ هعيش ٍ

 رشا ترا :ىيرث اورئيعرط]َو شور زنا ري عش)َرماَك
 | نخل يوت تاتب يرض رمد عشبه الكم روش

 | ةكتغاووعنرث هاتمرتعر )مون تك دامي هدو وماي يدوس خو
 فتارطع ث)هكن يك نذ اًكرردوشرْب سيف ثرذريظف ثزيزعرأ بل ةرذوزق ةكم ظ
 رعطقلاةبَذ ةبَلدْئَرئْورَج) امه 31 كاب اكتم ارضع رجوجح هيب ]فو كرار ا

 اجلب تورنت تاون هل
 اك 1 يلف و

 0 0 1 هش رهشلاب + ميا رع راع
 آو لش أنو يربختت ٍهيقسش مق اليخ اير احشت

 ا + ةايززدهاق | ٠

 زخاكالو يا هذارإ كيور ور 0 ]يعل لقبا لوف ْ

 ٠ اتفئرشرارأو غاي : مصب ورشكل ب ل رمصل ادع ةرتعز ات لوغو ةراكب ْ
 | رعب ةارزرب] علتر هةلنثع ثض ات مت وتعب رنعر 0 ووك

 | دلني تمومو:تارفازخاب وهل فيزب هبه هرتسرثاوزمق تكرو

 || يابتا] هاغلا ورز ]كم اكزاذ دززب 2 عيع مهكر 10 ظ
 اركي قو ندعوك ور اوما وعلا 1 ثلا !ُتَلََك

 ص

 | يسر اديه جايب د يذذق هليل م1, 10 :رقب ان 0



 لحال نرخ كود 1 ان تلا ِهَكناَوو ارز ارز مرف] اذع
 هينيبإةواخ هَ حانة ةةشب لع امم رس

 نسا ماو يول يلف نه الام كلذ 1 ٍ

0 1 0 0 
 ,ليزاف 1نآَو ْميَلكاوَلَِو التم اَمَزَير اَماصقم غو
 راو عضم مكاو عرف .ارمرد 1و 4 لاا

 1 0 ا رن
 : 52 ةاوازعش هز 0 و ا ا اواو

 | مر ةرتعا انج !َوانا دوره جدل) د. وتع هورْخأب ملَرماَو هشبف | النغم ةراواؤلوعتتاونعر نسر: عر ذو ةعلج عدزب رم مت رتوم)ا
 , اهل ةمغارإ 06 سو او اج اميم عمد قزف ْتُدكلَتَو ْ

 ْ ِةلَسْما عيرأ دزؤع عب ايِغلَعَ اكو برر 6 30 1

 | كي ةِجاس 'ملُز افورنمرث !ررثمت قف مركأ عابد لعب بعضي ةاَعَو ا
 ا ك0 لوم انئزنم ثيونارف ظلخ )ايا علعمباران |
 ْ ا ا ا هكر مالو ياك
 أ ليرات هلكت وون اوم فرو دعم كنزا غد دليم اب قلل ولعل 3ئ) هل يفم اَرجاورب قف رزؤع ماخ اورتن

 هدمت ان 0 21]]فقرب اجرت ”كرثمم ثنب زرع مان 1 نراه ةقتارع

 7” ٠ْ 4 90 + هر] نرَلَو لَو ةيمعاب اَنا15 ثقانق ||
 2 رب اكره اؤم اك ارم كلم + 0 ٍ
 ا ا تما 0

 سرتغاك داقخالا تادف ات ج1

 مما 37 5-5 ومار اشو طنا 00 0 2و دل
 "الز تواغيز 1 اوسنلاهرشلا رك
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 ظ ناقوس فلا ذي اوكي عوق ام ٠

 )ةعيرب جراقو
 | نق وسام ما ار غيرة راج أ

 ارب ]وس ا 0 حق 1

 ا ارق ةلامزمللا انيزؤأف رادو

 دق لمدن اكو زن اهثؤرفو اكنم ورتشت لبو زحج
 || يروق ريزي) و اداة رم ميكا تقم رمت شت تي يظن ل1 1س ب

 0 يع اك هب اك من بينزل اينأدلأ رب ظ

 ميسا 11سم مييقرو ثثم تف اغا | ) رع ورضا راق |
 وز _ ثنا يؤلنناو شبل جاستا الم ا ْ

 هاج رافت بارت ا اا ًاَنْوَح# اركب 1 تفك ةل]رت 6

 هيون هيو اهم :ملز انير ايئقم جارث : ديو لعق دي زك تدع هب
 ا 200 هبة يبا و هل ةشمام
 رس يوزاط واجبنا + دج لذ اب ههذ نعت تن ةكاكارسد قرم عب لعن مذكك |
 : اتناك قرارا

 لا فل ني]ريم از باني اوتو
 بع قوطي ملوفرنع قفا 4لرإت ملم اقع
 6 1 وزار شن
 مهوإَوه هيو 2200م 1 طرا مزخَد فاضت |

 امن غارطعلا ةةؤنا 4 - يول انوا ظ
 ظ ميول رشلم ث تاثزث اورام“ د رخل هلم عمور وعزم ع هئيلس اتا

 عضاوت] رتزضأل كانا درتو رون ارك ه رهف رك 1ث د ملل يلعتم عوف ||
 ا 0 مذ نب ةقاحإ اًعرلا وفد)ارَحئز ابر حزم[ ةرل ا
 هلك لاو اجل ةرنا زعم مخمل



 ةييجاع
 دع و

 كَ

 لطدن) وخيول يرو ازناو هلك 1 0 اسيد
 11 ع ابةيمت بانو : 15
0 0 

 000 م ا ا نش تاو انبات

 اوان طردت مة رورو 0
 || ليكن ليلو رمارخالا زيف هنأ انخز اكمال رز ارم اعلا
 1 يقع الك ةعدض كلر 1 دمر اكورس زرعت

 ]لب ةعقت] ينم هورتع ف اين ولا و دشارول خب رثشاك ةا

 أ روش لقت شلل وش ات د1 خم ع || ٍةقهيررلرعبكك عدا اكو !عئازت.) لك رم قصت ]به ازكو لوو

 30 و دولا جو ل 3 ظ
 21م زضعيرراندا طوف عتبي 9 ارح | حتي طخ زلاريثصرةيزعأ اك |

 اعيخ اب 21 زار إكراه ازا 1 ةءازع ةعن) ||

 للك لة الار ةمكتلا عيركانو نع :ةرثغ زودءشلو دم املق هب اركبلم ||
 | ةيملع 0 وع اوائل ع ار

 نارك ةررتشم عل و , دادن و ماعمت ]ر اَوِخَف |
 لرشسو] اه اذ مدع 2 9 11 لرعَوْخَو مارعز دقن
 8-5 2 0 رك 0

 0 قلقا
 هةرع ب

 رماة ليو ارحل انج 5 01 عنا
 ىب تن ٌءوٌرعنب و ولحق لي دلع هدد 12 سر ماع رن
 0 0 منك دكذر د

 اكيورمرذ] مغ ةجلوتاَو تطورا امنة عري بذل او طالع ٠



 ا

 ا 1ِركَو ا اسف امد ||

 ظ فو الوقفمالا دولز دل ل ظكا هرب 9اضباواتب15 اشاد |
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 دارك1و1تكح ثم وذ 1م اهلل درع ةرردأ لويز بات! |

 الك ل)ٍةنزخ# اكاورمتو عقرب ا وتلع ه لزم واَسبتُن قو !َوْث]اَنؤلذ |

8 

 الو لشد شق ةهخا دق دم اذ خذ ةئمزي ابارك 21 زعو

 ٍْ 0 1 ]و طلخا انج اليس هيلز امض اَرِحَوةَكْفْم]ِن]درع

 |علت اًعِبن ةاجالن] ةسْغَو ةعض هج وقكاءذ ذل 551 علؤعب امغل عب

 | ام هز يفاوووتا رون لووك رك آج علق هقداو لح
 !تقخاَوواسْسِت وشر 1 ا واح

 لوكشكنز )ماهذا لاف عون 0 هيمهتر اكو امر اهياسإو اتم
 ]تيل ]بلوس لَو عيسشجرب نياَو]َون) لورد ]كةيلارد عنو

 هينا رع ذمزب د دوخشلا بحاح لاق ه ملكا ةينئمم ازكي هذاك
 فرخ ادي همن نخب هذ قدور الكور

 دا خيورتخلا ضير هغرجو نش انجز اؤن] ارئرلا اذاو تلف ههنا

 وزمال ربوع اموونيذه اره رو هر ] عوشمت اوم روسنا تل )هول
 قل ل 0 1

 1َكْخَلَلَو 0 اكمابساقلش فزد ايا
 باف لاخلا او لش نأ 1

 ير د0 ذعر ضتناَرِم عم 106 6-5 اندر زازوجتو
 ل مك ٍجيج ار ل )ل14 هذ !يبج ثتَست :]ءيلع ل1 |

 لا 1 كرات 9بثَرِثم اي يذلا عومإَب
 اش ا ثيرعع اكَوررمعْؤاَو 2

 | ةزيصترمو كرت اج اظنل قص اريك هزم وريح دامو ا مو ضخ
 ْ ]دمع وذل ود لك عرج ]عاش روك لل ركع ا
 ناو هدا سوو ماس ات



 اةضرعبت يوكو رقت روب عكا ناوتع ا اكل دانوضال ت5 ظ
 1 3 : ةبش اما د1 هدايا مخالف هيد ١
 ا هم 7
 ا اوناش 1 ةرتفاوزب بان اوروشمبم ا اول ل زماشب ]اذان

 ٠ شق مران
 ,نيزيضد) كيش اموُدوا 007000
 !ةاَدُق مو 1هو ملؤفب ةيرتغلا وك 06 ابدل و شالو
 ..بيزلا ةلزنرفتت] + لزنيو يلا عينين )ومو مرج ]124 روث تترد 8غ ولا نير دبع عوحنت نرد اب وأ

 2 1 قا مقزع اعيان عر ٍ 9 24 357

 قل
970000 

 يا لا امل: رع ونا
 وضل + ثرفتلا امناش غاقرد زم رممسرت )ىيدرصلا4 :هئذ) اناء دعا

 اهانه ةلْوَه بكرتناَو 2 راو ةيلكلا ذاع اَو وةينايقلا

 طقكرئز اب كتبطرَوَوْدمل ا ايم مكن ب ةنِض!ًوزِمل]

 و واح نودع ازمو طار الور
 | جاد كفل ]عرس اَمَو عك ةهلوف ةرطو هيرمت ام
 لمي“ ل 0 1 ياهلا ار ا
 ل نما دا رخاو لعل رزه ززدن نخ ةازح و دل ةقاقلا+ انور هاو از عاق شا ورغد ورا عااد لتزيد

 ردو

5 
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 ٠ ضم يي :

 را لوف فثال]4ةهزرزع ٌتْرَدْس115](]بنل]َو رتل !ورعاثء خوه ائرُشَو
 تاو هاله! الكل هو شاور امانا ط ْ

5 
 ْ دةديللا]و يدورل همز 5 اضم دب ميولتَنَو ٍعيَرَرل اء! ؤِبلب ةرثغم

 لإ 0 100

 و تع ل ترك

 ا ةريٌرْسو]فْغا ]ع ارز! اهدا لَو فوضع وعم

 ] ب لوح 1ةملؤف عيرلقتس عاش مغرَع .واضر طينا ماومك ايات اهؤا
 يي ب هع ا عك ملغتن] لذ دطرنم مق

 ظ ا زرانرازرطتو كلم !رضءراب
 | ةاوازكو ازكامإ اعراض ]تت لراز+خأل لرثج دنيز مالك ]زءرغتم

 رقت َوْفَمدْلْضِإَو لوعتل ثم ولكم لودر نع دقو! َورَع ةبلفنمز اع
 دعو قزحانم ربان خلان اوش تلم

 دمار 2]]ِف يةَوُس
 عافت اجري د رغَو + نيسان رولا راو

 يال بق + ةلظولت تون ةلكف
 ١ نداررقملا د 1 ب ةدكَدل |

 7 موشي بلو لغم ] غرْغي ا ذاعرَرْفم مضض هيلو !راَو |

 ا ةريزاو وطرف كب
 و 0ريال 2

 016 ركشلاةرشأ 12 00 ٌ

 ١ مر نام اتي 21م 5 ا ْ

 يك اقرا رم تانية اتش ا ظ
 0 2 اننا طع الوب! 1 ١

 ناو عش او عشل اب ةعابسإلا عرعزع اضبا از اعرغكل اركب 00 و

 هج رجل او مدل صارخة اس
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 طل :قدزو ميلان بكقد ذل فز عن دازستو طيش لل عش هكر
 | دو :اب5تايرم اًحايز]101مرعت موسع رماضتا]
 زيارات برجا زك وعاش 5

 | ءزرضس)و سلم عرب لدن لب كل ] ذرم هقدر 0
 | لتتارع 'يْراَو امرت بيز !رارغ] ميم عيعارعوتمو ءارثق نت ]عام
 | هوجو عموزهتج ةبلاَس ةيطذ لذ ةررعم]ض ع :ديجوم الزاكي ماركا

 0 ا اس
 ند مرت ةا].ه طانبزتي215) اهورطيوررعج ا ذهث)ارعاسع شم |

 0 501011 درك 1 َير1َك1ذ1 اهو :ل15101)اهر جا تجب مك 3كلاوشنا ||
 هدع ةدئز لعلوم هرج و هفوفنم اح .ثدال هنو لص ]نم هيف مقرعو'

 ا هي الك ءزوش 161جم وقر اعف عرترتاَخ ملكرموش) افذو |
 | ريواو ارياف طري] هير أت ئلشا) هيلع وعش الكت امتب )خو
 يرش ]مشون] ل 15و رزجا جة نؤج ونحو اعقتشي ريك

 'ةزماعةنامام) ىغت مرق عشت !ةرشفت اب شزن] 11115
 ”لزواوزإلا يروي قرع اكبر ١ ةاحا مزق ةعلشناََو
 المع طنا ذو عزع] ذ١ ةركم ©اتبيَرهْجيز اوه جاو ةورطب هنرنزم ات

 يني ةعاشبلا اكلك ويم كد اجاتم اجرك ة الذ عم
 01 م كالو لاا ذي ]زوز كنا عب

 م بل او ترو الف اوت قزم فار ٌتْلْعَع |
 مسمو ب جسدس ب ول انامل اع
 اسؤرنونوضاو ءلهقشنا مركب وزع عوع ع 0 وا

 ةمرسرت لزق 615
 َلَلعَو حاير توف راع 5 تقيقف اج لري ذكد راو

 :1ط34-1 :اّرِه اتيعَوُز 1 + ديظكورب اهدزتفطأنت ع 3

 لووك اَروتخ اج ةرغ همت 2مل ام) تلمرلا ةلئ]رش م زتزيخ بتاعو
 تلشاأَو انهم: 0 نون نمد ةرشلاتأ



1 
 ١

 أ

2 

| 

 ا
 ا
 | ا

5 

 رْغاَو تفك هل كلم اَعْيمَو اك | تريكو اقكاب ارو ناش ق
 ه7 عا افكر رق كلو

 فعلا اهم ع 2 اش متل جا
 ةرشفجو مج لعشر ا يول
 نأ شتم اوي ومَن 0-ما ا خيا

 . دع اون ل5 101100

 ا
5 ا 0

-0 

 3 ع

 : 58 ا
 لم خرم اكوركولا نقلا باك ساس ارو

 ىت اج تانج كلك كزمرث عاجل !كر اكيوط خذ ثعاَح ةوكذ ام عت 1ث عم ا

 ةلمساشم ل11 ةمعمْساَو ات مارا ثل1رئلتغ وَوْسْنَع اورشنع اهو معرس! |
 لاجل ماكي هذذت] قل 0 0

 6 اهي عامر خال ةاجوزاملا زمن اغا

 »ع نوما بك 25(
 - كاكاو شن ءاَععتعَ 5 ىيهت ا ةزثرن مادما

 امن اكو ,!ذلَوُرِم ةنكيلغلا كل رنع لقت : اقنفت ]و أ
 م اكول يتاخر شرم ديلا دكا عزت

 لوقا ةكلو 1و انش امعنم امورغصل ] تلا فيوزعم ةيرب رت |
 ابعت مب :لفمآ د وع قل 3 ىلا كرمرت مالا

 0 21و: روكشو رك يجد هرعت و ردع اعد ركاز اذ أ
 ظ عيرا لن ةك] فه خادم 1 اتهم دف ةينو كرت ]خب 1. كح

 ٍ 8-5 2 قرعجو21)و عشيشيم رسل - 015 55 ]ركن 3 61

 رتيوبع شمل كتل عي كسلا 51

 نك



 دفا 3 1 تثزفح 5 ف 11و ءام ميسا

200 - 
 د 9 ثيبي رجة باخ معن اكءاغتل] امّتن] 155 ]ب بيق

 مناك علاق مزق 3 مر ل ْ

 ريو يروا م رواعينلاوزيكايزوطل ظ

 ززماو كتيباجيوفت ةيشمانل دورت مهن ! اني دعت

 , زفت غياطلا اثوزذَعْلا لربع ا |
 لفات كل اور ار ع عبو ب اجل

 ظ اه ةطنوزب لا جر اش ملك ومر زوم 10 ظ
0 

- | 

 أد ا ب 112 يو سيو
 :.هلك ا الّعَو هل .هلّتعل) ثلا امل امتي طك 1 مل 0
 ء هش از تيك عيطوز د1َ]3ف :ءاتض عمو اختو هطغشسلا] ْ

 امهر كلج عر مالو يرطب وير عادل كه جو عقار
 :. ا.د ]طنين ايان 2 و تلو اى َوس]سَو] ططوزعمل] تاه علل ]م

 بفهم ين! امجك انك ةعب]رت 0

 هيل نو -عدست

 ا



 وأ ١ 3

 ىبجاطيرغم ْم]َو او طسْن )زا ةشد !ةرثدل ثلافوتنزرشع رع زن لعزاف و
 2 عش ولكو١ 1 07 ع 00 0 .لرت ام طرعبتي و

 ازور انام ةعفاخلا يو لوزع مج ةينقي وجال 0
 | اب رافد ايفو جا ذهل هاج 2 عرظت لب يونج

 قات كله علَر اك عّيلَوم ]مالح ندعو ان ]مكي دسم َدقفْلا
 بل انج مارش انا ث] تلاع 4 مئارمعَتو ٌرلمعْزخ

 ]تِسرقن» اي ملف الكل نم اطار خم كيو كيا 1 با

 انلبعاساث قوز لل نان ايزيزعم كفي اوال يراك
 ٍْ بشن تاره ك) ةر١

 لانس ازا وزغ كر اتقن اعرق دو اَنيِجاَلَْجْرُب١ 1

 | 2 قياسات اَيْعآْوْسَتَو ةاريغكات از ع كيعرتؤت 34
 كرنك ةارااَلق اك اهيوتكشو ناس 131 غشنا عمسادلم |

 006 ٍدِشاَعل1! اس ع5 : اتي رز اهتيئااكب)]» ةغعنا أ
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 1مم هيج ّدنك فرك ) ذه رمية ا ارم هينا
 تي 0 ديم تنك 0 1فبراير دارا

 0 أَ هلويرتكر كيف أرعأر هيج
 جوا 0 و 'و يع آنك ةزباواملاا 01 3 وة رع وعض وتر ْ

 ا و ةرهنش 1غ عرفو ةءرمقبسو عي ةنس
 منوال ك0 ال ةفم

ْ 0 0 
 1 ائلم# متلاوضزرباكم افريتزداَرُ 20 ارشالا)

 0 التم هقليؤمز ارش لا اركْو)اَم
 0 انوش طر اد شو ِوتمَو 1ك]زك هديت

 و و دوما 0 ]ردح زائر ٠

 نما شنإلافرزذلاةتاوجور انيك وق ب بلكلا

 ام-١

1 



 دد!ديب اهطري عْسارْرغ1َول ! ذوش تن 15ر اهشت] اهقكإوخ# دما
 ا 0 3 نيصسما» ]ره تَعَلل 7

 | لاف اتواريم اة طرعرتج م + طي عضؤت مانكلل ترج؟

 2 ا رو هذطد] ب فلة رظم كلارا خلل
 | هاكورزتن ءانري ارت :رتصواثاشر كمتؤمو ركل !لنمئا 4 ]ينل |

 || معاق تزال دتلعزرفثال هزي)) اكم]رغ عا كك ْ

 ظ 21ه رفركو دز ل اذعزاو هلو عيت انت جا وج
 | ضع تضداإو ذلزن (هجراطتلو غال) غاذتل 1

 [باوثولعت ول ةفكوتم عيب دآيوإ كركر افتكر ةزلازمو و تعنلو خاوتي |
 1 + ماشي زنكو "ل101 مرج الآ انا

 ءذقل]اءهئصرَم إًعوْنُو ]تي ؤتشم'لرثش ْمَدياَسلْراَو

 و باخ قلع اكلم خد يع هارون زوجلا ذاق
 | ضشوناَسل شور ةكهز ا ةلمرذز هل جوف ماعم ل ظ

 راسم 121ه] زعل َوْشَو' ثلوعخ !ءارعركَمو ريزشانرمو قلو
 1 ل اويل |

 لرتشإو ةبلكن 1بك غ2 117)211015م جاك تهلارا»تنادع

 هلاك ياهو ار يلع هاذا نزل
 و د ا خي آو

2 
 ا ع

 نادتيؤعؤ با ارض إةرجاضتو ع
 : اووريتم بنر عج

 نعود ٌر اكرم رف عالسإو ةالدا هيلع دن 7-
 1 .الخدا ديلع د ثم |جيهو ثعساؤ|مشزل ةمخ 37

 1 يود اجل اك 2 2 4 اجا 5

  هنلا مراعلاوو عع رد 2 2 1

 | هيد 1 ةرركب لزج هس
 0 بيل ا



 د
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 حس ع
 امد 1 ىو ذم را تاور اكرم ةرع هرغ ار اتويص كآرفؤل
 2 وام انو راض تي بك 1ذاقراعتباو انو سَ ٍ

 ترتر 2 لا انزع تسر

 ْ 0 :] تغرس نانو اهي)0 انجح
 لاق ناعيسلا1513ل تاتا تناك تأ امهر

 لج! زعب م تا و فاتت تاع م
 لمعلم خر ابق نع هدر تيزي وذ اب” دينكم

 ترا هدد) قرن نيل زناكإو شدا يتعد اَرملْرَح معلم دلو
 ا غيبا طاذ عبو اا زار كوين ]ةارازنج نيو «اعضؤت لكل

 | لضغبا و لَنْ لاذ م الكرار يا ل
 ْ ل قو نلوم: عررتركتم يوفينتوس دو رسل 0 اوت

 ه1 0 0
 ' رَرْه 11 1 0 1

 ا او روخداب هيا ذره زر يرش هن د رك 1
 نِئِعَوْْور ]مر عيضت ل اش اقرت وره او ومع اع ظ

 ا 0 !علجز] هك دلت كفؤ فكر ارشعا
 ظ !ةيكزتو ةيطلاو عتقتنأو و!تثلوي ارث !ديجا |
 َفِدَح د ولم مو 0 3 هلم! طققكفع عر اتمنا ظ 0 71 رهو ء انش بز اكن ةلارركمم كر دوغ !ًقلرتما
 ٍشغيالومل )عم أوو 01 00 1نوترازفلع اب ترتر اف

 امرا سا مرتك موزلغلل عينا راجرب ترب 0 1وَعَدَل)
 ئه 1 كة ورم راو راج 5-5 - َتآ #هادع ادا افك ن1 ْ رستم 35 1 بح و م وكتع 2 2 دمع

 ازا فاول 0 مو لل را يام



 7 ماو

 |اتيتورسا غار ورنع ً عارف اعو زاك خل 3 رك
 روزا راوتعز# لرقم مروع ثز]/ هب ] لب مك

 ْ امك خا 71مل دار دياي ناك وبل ثنا! ةوح مرية
 ]سو هب 1112 تودي نرثو ةقشتو اخ تاك ةيركتبار اها

 | عيشاتنك كراج لرؤراشج انجالطا عرفك وامير باشرت خا
 ناسح ا راش 00 ابعت

 بك طرت تش اكو 1 . قا سس
 + ةةكرف كردقر اون ايزل راع 1 هز او1 ْتَدُرَي

 ْ ا د 1 تا ايعئاق أ
 || هليغا نارعراكو كو مْدَتت] - دام شكو بكنش ]7 :1ىوزتو

 اقطاب ةدقو ور اكو يش 0

 | رسوما وه 20 يلل ار امتع 590
 ٍ متضارِغَو هْيْعِتال لل رمَعو ايار ةمث!ألَمَو هت ناري ههيقز يشم

 منَ نَج ةئماموَو ادارس | ةرّرسح هنشع

 !بكيش ا ]ذولا بعل داق ع ا نا
 0 31] آذق كرفت ري 1 ءل ]13 يرارع تمبدق

 ْ 2 خلل |
 00 .ةديْتزِب اجَوَسْحاَو ةبكوق او مع 00

 0 انيغأ ع عدرع» 0 ماكل 01

 ا آف يبلع 0 ا كا ا 0

 9لتر هيل ماعلا اعوو اعل! ]اعل تحي ذيله رو اك
 هاند شدو ابد 1ت ا د1 مث !َدوْجاَتَِت اع ءيرعَو 0

 . || هباضازي الئ اعدو عار هبر هيرو اك ةيسرلارو ثذ ولف عدو
 ١ امي را عاشت امي اذك يايا



02 00 . 

 .و ثيل! ذلخ ما عبب رئلع عاكتب

 ثنين ٌدطفْلا ةَزَمَر ار اكلرث 13 ارذعرت) دلك شتا ل1
 حي اواو جال ذلعما لمآ,

 0 !اتيب عوق كل هريدجت جرار هل ريا شرئوزنمت
 ءاَتَرمِهِبَلْدرِم !تياَجة يللا ال ةبَراكرف
 جب مع 0 "نب 1515 1 اغسم
 راسب اهلاطر واب زن 1و3 ا مزيرتب جاك هجاةدق

 ' ءورزما ةلعرو اه زعم زف رلزو دنع شل وضل ار كريز | ةلضازج اكرزب عؤكريجت وج ثمار قرت تانك ئع رش رجع ا 41 ما رثصاكلارتريعصرثرو اعنارتربعس ز ثوزمت ماتا وثم ؤشألا اقاو
 مينو اذيسلا عج شيزرف 01مشازج از 15و 0 ظ

١ 

 ' تفر عيدك م١ 0 يبس تو و

 ءعْدِشب تف اَعُي هن ةئد وفرد اًمَطَر اكوراهذش 0
 قمنا القرم الكريب هوز )لع 1 دوروك ةتفعرثرل
 نجا 0و درو هلك لاو رواش
 نا ةيااورش 00 1211 ظكبشم 1 ارت اًورمرشو
 ىَذَكَدُن 0 هيخلتجبع+ كيل رم : 6
 5 00 ةاذنأ وزائر راك انوع اَه]عخرريوٌرشن] ]بام

 ا هنو غلاب تى ال ]رعصو كرا 1 رشا عرش + ةالكشملا
 مال .فلَ احم اودع م”لرغل متي اَضْاَم هيَ هن
 1[ ا ودمت مرام ةقمكنتش١ هي دو كس 4 ٌديواعن ةريعم )ل رب] 11 وورش أل) 9 0-6
 0 :!تيرعمار عز ا ةيواكت |

 كاف

 ع 0 6

 | اخرجا امد]انب مرفت ها 1 درع علا كدَجَوِم
 ب0 جانم اهوقاو اثر ة لك انهقمر ”+ار قاوم

 | لذَتِك تلو 1 حض 615ج“ 0 200 ْ

1 



 ظ 5-5 اتجو © امنع قانذ ير رعب بلك

 َيِماَسِملإ راؤول ات 6 60 م
 | دنا كزيواشإازاالم هلعادمل اوم

 ويرمي او تلاع 00
 د اذتارجس اهو عمب آجلا
 ا اة 21

5-0 4 

 4-1 ]رشا اع ع
 1 + شالو |

 رز هو وتحو وملف محق ا
 ل ميسم 1 منال] كيت ايزتش و يرو 8
 ا 0 22011 ني 1

 وزن ادؤزت آإ اآيأَو 111 ١

 0 كو 7 . :انجرخ

 ل لة راودعاجو 1 ص 5 0 ا

 5 0 رح ع قر 1 0 7 2

 ا 0 ؟ رت نت يقم
 ا ذا 3

 نشافات * ديط]13 كذب
 1 قشور 12012 ]هت



 يبيع كم اك ككل قورنت 1ك ثول 6:1 كتلك ذل 'هل] افي ٠
 ألو رار نوع 2 ع

 خرْفَئَوأَك ةفارم وزنا بول از هلا عرش ةازقاوك؛ ركع ْ

 |ةنانمؤتوفرابارواة زون هذ اشرح ان لري يون ١١ عل اذ 6-0 35 ا

 | اهث) 0 هب 1غ : اهليبصران ]5 رياض نإ ْ

 واهلا زب زيكتربب ]يد وطي ورخس اين ممل 0 0 كيفن لالا |
 هز اتذار ايران |

 ٍ شريعزسا تس وكزملا عش كش 0 الكور ة/جؤرشش عزم

 || ىيتصملا عرب باكيا ساند كين هل 00-0 .ناتم ظ | بئارتيع عطا 1 ورب كعشالا |
 ا يعن عشرال علل ل15 4 عقده داو هو لَو

 هن قلم اتقااتا غلب * 1131
 الأب / 0 5 ائرَف تْلَعِعَو* 0 توما

 بس نر ا

 تثار أ نق ٍني] امن نشتري 0 ارك يلع
 نتمةعنامروزريرتال دوز عز زب وهران عيا 0

 | +رغمئحاَي 0 وانقر اورشليم 2
 | ميسر اش هتاف فقش لمآ مدر يرحم 'دلِبَس

 رع لون زون, كزاذ كتل شنو و 0 0000 8
 نيرو اللا كلَ جز كر انو دو ةلَشر]
 لري اشخإو طَعداَماَو إو خاَرَجَوْسمد

 [ فيل كناك وزان ائعآو 0 5110

 هتداوزعات طنم تكا جا مدري 0 5
 ممر رام ةورهاربزلا و1 مليا -

 ْ نول[ داش تالا ت15 1م
 ا 0 0 . تي سبأ 5 ارا 000

 ةليلذص ياسا امن ظ تح 1 دم

 تاكا
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 وسو خلط ائارعل ايجار اق طاضوؤو مشو ايسرزق
 ءد] لوعت ثد]ذ ورش 1 ةش لزمه ل

 1 ه5و +5 ز شه ايتو عوداشتا__

 9 سلا مقربا ل قو غيليورْشاهيبيكش سوت اغث] 9

 وسب وطالت و دار لولو ارو كرو بعص
 لرش ؟عانوسإب ملزم ال شورشعة ساب دارا قرنق وبوس |

 0 «تيبورخر يم 00 ءآ1رلوردارشا ||
 اوتو لوزج اف 1 :ر [مفزم] 3 هيل ءسكش

 1 0 ماركلا عيد ثني كياذ
 : 1 ..انتوذ عيب اكو ع 5 زنون كنالاءل ]ون انج:

 ا راك انعارلت ةّوَق ارت ادرك م .13مهقرظووخبتا

 رشح دلت تليتك+ ثيل ايدل ياو ووك علا نت يان ]روح ]لج
 | در ه اع ترآ ثنبتشإراوا وشل اركب هيب وبا درخمول هيلع

 ا ص001 5 ْ

 07 00 تف

 71يوم
 رعد

 ١ اتزيناجوةداورب دا افقرس اكد طتدع وتو ا
لم اسقان الحا اناء ءتلْخِإَمَر اكدنم هذ 2 [ظرم و خش

 || ك

 00 1 اعل 9-5 ارش !حال رو 00

 قس اِمِفَو نم رك نافورات
 0 زم لورا ةقيزما نول تمن الجم

 11 ازمج] اك تما !ي)] ]فب كرم 21 و م يو ظ

 2 تم :عاورنأ ب ا تانك

 0 .ارما ةوغا وو عكف 1 نلمعت قرن 1
 6 توون اي وقد اوم لوب طار ثرظن]ر يعش: من] ]ذم : :ءارثمغ

 رح لب عرتج أو اهيوخا خو زا ولكن اه ايبا حف يو تدر

 هيل
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 ا 0-1 رهفزوشم عاب وال زك

 |رتني بعدو 0 ةةبند عج طشعا 0 /
 ظ 4 0 ا]وتكسم |
 اهتبرايزَت ل از اك

 ا )1م ان 1 ب
 / امئازم قلن 0 رافي ةرملو ةزخ منسوب 2
 رتعتاو مب كريما +اؤهازالبع ص الك ةبئاذ لذ 2 حن رجل اذ
 | جاب مثل 0 ا ورجح انت نع (3ر1ذ غلكذت ال هرْرْعْم ا

 | إ رثهاب تاو ديور اهو كيا لكان طز كلكم
 مكالرن اكربعس ريع ؤ لوزاز ماكزنا ذة اقو »م ةوبآ موكا مع ارو ١

 0 ارث كمن زو «اعيتش الرع عرفت نت ال فراذمرشَع ةشيفرب

 5 ةازخز اهزم بو ةكد ذك مرثر يركب وجال ذك ًا سو
 1 كيا + زارتز نم در فازة ؤرشا وز ةضغو

 د1 ع عمل

 ريظيود لتولي و ةرطكرو ل ]زا 0 ]ديم دا تاو مم
 هاهنا نا ناتي رم عييراعؤش رب لق اثعوبلم
 ثم دو ]قل افعا "اشي خب ةلكن] نقار زرق 1اًكغلز يفك

 ظ 77 ل ومآ هرشو اسجل !ةرمركقو

 2 ١ انخلا | امس 1ل] عع للم 6 ا مس ا

 1 رمادي فقعن ايار اق ا
 ا ل

لرقم هلتقي ودنا
 ا ع 7-0 .ةدع و 111 

 ثعيزب لد ا هم 8
 ظ 2 ]وع د
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 ورم ]شف ع ]ثمن - نك ئووطيونيوو لاا |
 ] 7 0 و ليات كح نحكي وزعم ورع
 لايم 10 دار غلب :«تولتفي ةاَواورم 1

 هجره 0 يد كيفكم قد ش

 20 « هي شنم اك, كش 0
 0و كان 0 اذكن يكب 1 مكن د

 |اؤرغ امج روت اطر يو هي يلا !ةرم -
 عز ا

 زعل 112 1ن1ر ضو سلو ناكها شكو 1 تانالزف ةغللا] ظ ا 0 ب 0
 1 قضيزاوثم زون ةراتجتازونجلاول هدمت اري نر

 م اوذو هتككوعز هزوتوزتلاب هاا اوشو وعدك ايزو

 نزل غاة تو ]بمرف يابا راغتأ َتِفوُر دك عامر ةمانوؤللا
 06 رطكدت د وو ز!ووجشا 70000 :

 لام لازب عرمرم جت فاروق 0ك عضو لير اك
 امايق عام وب 3 ءاشفازو 1رخنورم)ز اكي)ز !ط شالو وم مكتال | |

 ارش كشف ]برس ]وف اثرت ونت ا ا 0 اه دلفعو
 بع مالاوفيستن 2 0 د دمك

 1 ينال لاو لداعش دس مع ه5,
 ضرر فو كر هرج رك )رمل د 52 0 تا

 تاما لكامل جدع لا ا 7 ْ

 ا 00 01022 ةرداج اكل |
 7 0 000 ا

 فرم فبك ة1ل1 أ رمش دل
 ار لال نيوز رز وشل

 م سسسسس تا ا يع تي وووييجررجلا
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 رشا كو اناا ©نركر ذب عدؤفزنع هتلزن : قفار وسن
 2 شل اتكب 6و ةركدبل 1 رعوتنل 0 ا

 ظ ن0 دف ندا غلاف رقإب ةئاك نون لاف عا
 رطمأو ل15 وعرق لوجيشر ةيؤاةراشن ]ب واوش) كرم اوزهكوبزدا
 ظ بقرولكش تي راقي آني قاوم و
 | لم ءتب]]وتست 0 تر ريس حاز شن عي

 مداسلبق فتشت جراج ركب 1ِةبغْبلَم آَركَس ردم !ةرئرع وثوب 2س هجلع دمر
 ناقش ارعر الع ةقرايزلا ثكفاةيز» »و عيلخبم ع فتشت جار ا ام

 ناو داوم نَا هر 2و هيلع :تبرزق مل ت01: مكر

 ادي : | 1 0 ع !وئهمش) مون لح ]دمع
 ذك فوم رع علو 1« اةنتش19)اَتيلَعش ]زبر راكم

 | ياعالم 23 رئت انراكيونو انغام ظ

 ملغم ةريزدا ايات لوف فخ الو 1 ةيقاوتا خدر ره اوزغا او ظ
 (عيدمن) ا عجاوكج مكنتش قمع 1: )طرت رغبات يشفنا | ْ

 رم نتا زر روك وانو ب 0

 نعلم ضنا دب ارزمأ اق 0 نلطرت هك ةلخ قضت كوب 2 1
 | خف

 0 ردبح هل ةيئرفح الك مهم مهتم مفاد رج
 رش 1 51 ف بات

 عتبات تعمم وس طعون 0 دوم اكيرْغطت دلو ظ

 01 : اك فكراً 10 ظ ظ
 2 و عرض دع هت :5 زيتا دعم !ةني انعم امتد !ةيتعت

 | موزع طدرث ع 00

 رف
 نع

 ريما 0 0ك إو اسيكش يزف كورس

 لا 0و مطب ثلا هر

 رقلولما عطور 3 - يورغن ركنا

 ا



 ظ
 3 تكلس زو درك لاو الذل

 ظ 0 2
 ظ 0 ريكا رخهزت يو اجا ق]

 [| ذك أئهْيلَع ذنب اَْم 0 ينل ادع س15 ]كج ترك

 ا رجتخ عد ورش ا ريفر ولا 13 ل 1و3
 ا 00 اواي موب 0 0 ا

 0 او اريكعتهإر خاب تجي رتل راكم هلا راقت
 ىت 0 1 و ويوزؤخج يزول اراك لعِئلع ضرر
 0 ععدكب كانك وويل هد ] م )ملل ربِم هضم

 | دعانا مزورة لشي ا
 || يبدا ل نليفعو تبا نعؤن هوا بتو هسئنو دوريا رم سرك
 ىمؤ ذات تيرعرتن قرئنط موب كوب 0 قبثو |

 ل تويز هيردشتسإو واو هدَعَوْنَوودوَمَو هذعشاند
 || تانك طلعو ضر أل! ةجصخ]و 1و هله طمكال لب عج 00

 كل كك 0 عع
 | صن ري ك1 قترجش) !1بعر اكو د "و هده هدللَوِضَر امل ةلّرساب ةيفنك كلذ خدر

 دج ربع ذنت هببأ نكرم هل 15:15 هدو ادع ةكانأل ]دوك ١

 مراكل) عاقب ]از متطور !هك اير اه اوَندَعَت

 ها تففاَع رت :عوانأل ذاك
 5 بلص ارث شرس ٍتنارب ربا ؟ !)اقي هلعاك دة م1 ]عفن

 ١ داو ساجر د اًرِثعَر اكو هند اربع هس كيكو )راك هدد

 رك وقار وع كو وردا كرك ار كا
 | تثار هداك الو مهر حاتاشن] عرمرم 00 ولو ةيرد زرت ل انو يلام ||

 تاتعت ]رث متنا ارثعرت اج زيعشاننا عرج !لزمْيَق ثلالعق 413 تلَسن]1َو |

 تنك يك مان ارو 0 ا
 ا

 1 الد علاه ةمر الاوت كيش وغلا
1 5 | 

 0 -تع ت7 ب دنا محبس



 لشن 0

 كا رشبزو اوه واتا أزد 520 6 ' 3 ناتو ليه وقنا شعرج قل اثثع ةذلو بلغتهم: ن احدا ظ
 لور انيراكو ورمل ) ]30111 4 ا

 اانا كنه نيوز دنؤخا تع الو رغنك اق مشن ظ
 ا يلعن رحمان واقوم ياش )غاليا
 شابت ازععاتت ز بماؤن | 2ق ريا عاش د ةارتنخ َعؤيغ الن مّرعنا
 و ةراجؤراوشرتا«لركش - نعي :لرتتد ]212911 .'ةةراترعانب |

 او مح ٍدمْخاَنِلَو انيق الْغَي ٍمَيسابعْلاَءاَكَو هلَمغيَلل ||
 ١ +موسزامت ارادرشإ و ج1 رازَع ثنحا جازي ن1 0 ١

 | ىذكماجستلر اولستان]؟بزتن عرووتلاو ل!مسشورت .ةورتماو لوا امودنك
 مضل ]خا ةزم ةباغ لب و ذت اءلغرح انو ةدررج المش علب علم دف
 | 1 1 رب دقات ايا: اما كورا ايا ةيناق علو: انلرشو
 و موتزم زيرو ءاؤع !(ةففشاَ لاعبي اَبَكْلا عام اهب ها
 ةضنو وة يزرع ترب تاك تي جرا ا عه 0 ف

 ؟رزخنا طلنو عمن ترعب هدو !كويعرخ زيدا مر جستا زر زكر هيا يلم
 | طين تشكل عيز نعت زكية ياا لك مْدَي + عام

 ةعسر ,رثازرفت كل]ذ ةودص

 ظ ورك كيو ايزو قي 1 هن 242 وكب هطميب )طهطا مكدشآج__
 جرح لل لرش تالق ب هلم اهي ميلر يدنا دعو

 ةنعةئل ا ركرراهع ل ةفم لف ل رثمل رمل اور الدو ديما َةصراْفَع ء]ب
 010  ه ]كد ]وب ترغب ركل وملك وثق لوزعوتا 1

 درت 1و راط) هامة ِماصلاب عا ابسد] وزعت ) :لز اغثو دير امو
 ىف طوني اني لاش -ارذؤ رش وزعت راك

 ا ع محم |
 ظ ري ةاومْش١ 1ؤ]) اينو ديارعخت ا
 اتسم 15 عشاؤع#. يقل ين هقتؤرانل ميزو واشكلا يزل نقر
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 روم 7 ها يهم 9 : خا
 || مهفلار ام بيج عيش )بف لك اكن اه غدا هاه ايرث عب عاجتما+ |
 0 كن عماردا عوف )اورندل ]:ةضن ١ اذكر هدم ثِسن] تناك

 ايدو عم كم فم اك ةيشخ ةزؤتزج )وه انا |

 ةيقازتعت ل كاع )1:1 ثطجز ازطقب نو عزم اقر زل فرحنا
 و و ددَو عل بيِذاكأ |

 شلع هون قرش مايعرف كايرنلبحأ شرير لير ثو بؤر
 قنا لتمر وراس تت » جهشل) موق عرغترْذّؤو مران )وذ طبثشن اراطؤش

 | ىكتدا عالم ]رو يعطوك دف 0 يع وج ا
 هطبابلا ةعيبزرر اك ١ عب ةقركنذ جا اهورعو هراغنا يبشرك

 ظ بشرورة واهاوارزاخاب عوج لمي موريخ د
 از ةكيقج د ليو هز كلامة راجح شام اج

 تلافو اعيؤكي )لولا تقم فله اممَه وم عاش *.3 عيل 0 اقلط ْ
 ا نكس عي] عؤي يبد اخيك ب ٌيرِلَوِم كلش كزيسعرم زج ا 0

 | ادلع كلو ا دب ثيل اي كام رش ع
 1 1 ري هدم اعل موك ترانرم اعيش من

 لئارْثْجآْرَس از ةرعرزدو ةاهربا د يزازت عذب +:هئراو وأب
 ةلازدا ]زج عيش ادت بكم حارا دل هم اَتفحْمم ها

 ا م 8 ظبي ف ا

 سلا | يو و . 010 457

 يوشك 0 فلام 2-0
 كت ويو هيف اكيع اوني 1
 0 بلت لباوو را ان ناو
 سليب عاش ءانع“ عمو هئاو)او زوز اكرام طيز اج
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 227 سرد |زما كيو 2 18 ل

 5 دز نزول هزوذ ةشمخخ ان ] عقتا تغمس سل هرت بيش لو 7

1 2-0 1 0 

 آ - ةمئالك دي يكل زم دج اذار
 ارا ءاقرورل ادع حم »3و9 00 |

 00 2 2 هن ايم + هيبش هدَرمدَب يَ ا ا ش
 ممم 0 1 هتعئ م فقزن اورْمتم 0 ملوش

ٍ 
ْ 

 ' ا ا ه1 رمز اردن جام عادا« رج تا

 1 و باغ ةنظ يلو هس م

 : 0 طين تم! حا َءاَكْؤِب عاقرإ

 00 د ا 6 خو قوت! زي رش هؤفلرو ةعئا ديسك ||
 ظ ا مج: و

 ؛ 00 امال رطق خاج ارك 0 |

 فداك َجاَرِع!َصَو لووثعب 1ءاتواممَك ا 2 ظ
 7 0 0 ا 0 0 ا

 ل رشم | مهب أردت هكر دمع وقت ةرك 0 ل ظ

 مال عبو لعل يل 9+ 7 0

 4 3 ةداعقت عرش 97 2 0 انا ميكرب نت اقم ها

 , ايناس وترا ىعولاَ ل
 رد يد از 2525 1و هوز زك اًضثا لربع 31

 م و للربع هيلع ||
 و داو ةكوكبا )1 ]موب دربال زفه ٍ

 م فلير راردز رعبا 2 نموخاو 21 وركتشاو
 5 : مشق راس مسجل بلو ذنل تيلي ةيزمرقب ةللزخ



غرب * ندتاتصاَو
!1ًطِحاَرعفرث مم 5 ز

اوجد و ةحوكتاو 
انش لما ات 

 ر

 دل اةفارلتتف ليز اس ال ابطوختلاو هين ميشا 2 باو تييكعاناق ماا

 لمعادإ3 نيش عي وف اره اج اوس نر اين عم معاش ]خا ةشت) يرش

 اكرثغعو عفمو عي هدم بف! 1هيلو هش هدرز هدر 2 :

 فيلة ]نكن لاي اذا هبه لضم ناتو با

 مأمع دق 1711 ٍملعاتسِدايسَرَبَعُ لذلك م روت

 تَوْيَر اَكِج كرت هناك ايمو اكِب دوج اكول 0

 0-0 ل م اهب |

 م
 يك ع زر درو 2

 7 ع.
4 

 | ريق ارئازم) 0 ا 2
 2 ةوضدالل رز هضا زك 1 0 ومي

 (ىت] وسن قدا 2 ا 1 0 0 ْ

 ركل رق او يقين مسن قلع او ذو فل 8

 لاو هج اب زوز ]مي

 منلل ةبيلع هارسوثم ةلمشو 1
 16 د ةرظلا] بك هلو لجو



 .رزت) 2 ةلخإُةَوعَو ةهعبذ اجل وح ةرشا هيما ةلرشر الكا لو
 هر اب ) رثسلا كبل هز ريو ميل رج 'ءوعؤم ولا ميراعتم ةجقو 31

 ربا كليات م 0 مدارس لضم
 خا اغا دورتك |

 09 دك خاتم و

 0 ا ظ
 لوتس ]و23 قر ادق

20 

 21 هزي قارون |
 ىلا قشنلا ببذل م زميل ارسشب اوخأ ور ءككد ارتتماوج)و
 | تماما ذوو: عد راك وير فذتمو جاتا كوارع
 ةاقروتل مقر تقع تعيِعَو 2 اوزمرب ب11 1رهعو اك

 عشان ]رثال نهتير اش َتَْو ادراك 5و ]ةيلظع : و معه اج افيخ م كا

 ا 0 7 راها كلمنا

 هلم بر ارنا علو 5و1 جلت ردم رت اافجاعل
 .3 ةسشعو ارهكش] ةعبر ا هيب تفس ]2ث اهظارثع |

 !كتيضارثتإ نت اتهم عقل تْئدِخ تس مزجرر طيز ماس 2 د
 82 1 للتو
 دقق شك قزوؤسو دو ارل] غش ٌةَبعل ضو! ةلز يصلح

 1ْ موف ل داعم ]عرسي 1

 ماع فال اوه زخات ايساكا 0 عوج

 لربنا



 "هه

 | بروشور طيس ختمافئ رئجضب ميد وزع اب ةقيبشدا ةئكزل )ثتضبمكزمتأ |
 | اسرار عر فاش اردتم لاو م101زّن وامن ظ
 | نع يدي يني زمعتم اه ٌ

 0 بشت ثيزي لوزا« ايد ا) از عزدازمتدا ثو لوزع 5 محا

  ةاَس عؤفلازعاوعو عين اجمريزوجزب عيونج ادي ووليد تما |
 5 ردو شب رآست دلوع 0 م مسح

 تنم # 4 ارت 11م لربع يك د ثقشألل] :ُئاَر نوولعقب
 دك وبنت هس مونْكَو وام ادع در شك م ْجُمر وعش عسر '
 يو بكرم )ع نب هدم قو 5ع ل

 3 0 1 تاق
 يفت ل ليغ تاو كوول

 2 00 ل 113الف وغلا ظ

 0 مما الع تاتا 530 زال اوكي 0
 ٌءِلَفَم هّتِجاح تين ف اريَز ل12 وابل وب 2511 ثوم مع اه عجم هب

 لرش معادن 0

 اييسفا

 كفو تلتف 00 :اعزنوزحت الرجز تل
 3 0 نهم 0-6 ----
 ا 2

 1 7-3 00 مو
 37 ايو اتيزكرب زوم خا هاد الار اخوا ةفي تلا ةدالخ

 : فيول خفر أ يشدد الد انوؤلا عاريا تأ 1
 أ رياض اب تَقذَ قدامنلا روك مع تاكا روش ترا د لهكغ)

 ا هش ازنازخ اعنا وتماعب عيا يعل غشا نام وعز 0
ّ 
1 

1 

0 
 ا



 ت"يو ]رثدو مدت هدب تناك ليم

 1---- 2 :امخ !ةزياتنم ةهيع |
 راش لدار ارم كش 01ج ؤلع!اتيب ||
 22000 دل نيب ول
 لرثعل ام جاطمت] دب تعرف خا [ هدأت ذعر ةلكيوو ةرئيرماجيرب

 م بتوع فورت ةكحو الا ةورتدا رن عضم اره ةلاوزبغ اوزبعرترارع م
 ,١ 0 ءازنبارم دع اب هيجل عش ]ب1 غابشا
 | م بان و423 هد اقنع , هذ ادب وم 7

 | فينارتعلعي عوز كزبكتث اب طسئجو هز عش ن]:3) اذ تَكْس 317
 داعب زكش عش غارت ]اه زعشم هدو عدمت لو قلك ]عبرا

 اوه وو اا ير نق داش دنا ورجل وسؤوز# ظ
 ليبلغ 1( دنع تيجتر 15 ]سور وع

 | نورس: !!ربانشن رست دا ب هلورت 1عاراال) ظ
 ءإهشدل]ة وعمره د .مدازموف اقف ه6 + م شزبارماحال هنوف ةغللا ْ

 خرا علب د) لاق ةَدَس ثنو ودك 1 و1 :داووتشمل |

 || يعاشا وف هيلَعَو تلف ءركورزةزاقرلاو جورب ناك
0 6 5556 

 !فَورثْتش ةنس دورات لو

 م

 هس سل ماحس

 ٍ رغد ا و

 ظ | مهما ة شارجر رشوش اهو 0
 ٍ  ةهدد]وعرفئرمو ةقرع ماج كيوقا ابرز ]و اشير يافا وار ةقمدا

 اره ةلوشت ردي ميركارمام ال مزون قت فب تتلإو ف ووغ و وع ال] عل
 غ1 لركم ثبلخو إو هديعو مودل ان
 افرشة ير غمزة وز[ عازم الي لح هلؤف



 ْ الز 2ء1تناك الهر ه العم ابرتمن] نكي ] ع اَمث)َو

 ل دس ]مز ْتلإَو ةاي زل عتب لج رزه هلو |

 1 دلل زم جانا اشعل كل ]كتم !ةدن]7!ٌةشع ةييرنؤلامد]

 | ةنالرغضإبهقو ديو رثكب هوز !ةداز او وتجل ل ل
 رشم مب 1] كره موقت ]]2) يتلا نب 6 عنآَ ناو عيؤركم 1هالز ثري ارزيال

 ورجع طن كر جيو كتير لما لكل يترك الث
 رت

 تاو انازبعو انكي ارح ع .ادا اغا ودا مالقو 00-6

 يسد ا اا !ةنفعّيوتت ءرركلع تنام وا

 ا ارَجَر طع ] شخ طاَنَْو 0 وعزا ْ
 ْ اضم و :عرثا ارع مين قو يؤم ]كذا ايعو لش

 ظ 0 هد تيوس الراتب
 2 ب , لافرتتدتل اد ربو عارَقلاَو ةنهدا ْ

 فوكس ة ذم احكام اتيتغ 0

 ٌّى 1 لبصبلا ةرزتا !]تيذتماف اخ

 0-2 رز هجقْنالم للري ا ظ
 1 ةعفراورتعل وقرب ةوحاد قئانلا ذلكَ

 سلو ممر د ماد مح هيزلا ثوزعت نْنعَر

1 0 2 
1 2 1 

 ( دير دوك تور وزهر 0 ا تساو



 ليتر تكة للفت درب ماج
 0 2 ؟ةرثال انو(

 يب تؤم رف غم ةلافك ني زيتا رواعتا زم ةنلاع
 ظ لت ترو بيوم در منو مب تدمع اس اجرب تاه.
 م يل هيزعوو وق شلك هدر 00
 ملارتكو ل رس ادن مدر اكريعطلا د الم 6 اب ]وم انش 1 0 ٍْ

 البو ضو بس انذار يرجي اور ش 0ع
 ا همس م 1ع ةيونت] )بج اسيخَ اشارَع

 درر مما ع لغ ثن ]خلو تمت ينل ثتفت ملول هوية رتسو بأ |
 ني 0 ١ بواد امنع رعشة قرم الا دارا

 شا ةعغ] هزلرورم )1ك دل مي تدل و اهوعل ارع

 | ءرغسرت هندزبع اغلا قه طوع يلرغ اج الآ وع 0
 وو الم ومالج م كير زوز ةس وسافر اسأل عج ا

 ةءدو اق ز يعز يدؤب تَبيِحاَوايدرْس دل امذ ةكودلاةملئاَهَ ٌمْدَع هكدا
 مونت ودؤتب كش ان )ووسع دل زورمج هو قطر

 101م َروْرْخا ةلآخو مم رمغعتب خا ذ) 0 لا
 ةَرَمْعَر فيو هتدذ اح فاز ةراهنا تضاف مر ضزوزلتانأ

 | ارطس ناو ةيرغرثررخر )انياشمرد الع مق راكب ةدبواخ
 مو ليغ نان

 عاش اكذب
 ا 6 هاما 00
 ظ !لفمورأف 7 َءفَمَت !رعلُج + روع قرم وداد ومد دمت ةلزيجلا ]لف
 |[ مودم ثار تيكر رم 20 كرو ا راه كشر وزانت
 ل اشضاَ يفض ذرر اهلا لا زرفل ثمار

 امال 1315111 !َساماورم راق تمنت
 د !ىرويشتؤعاع الة 3

 د

 ا
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 ًأاتيعو ةكاثا اقل هاري فر ا) )سف 161:3 عب شق يعمل الر 1
 نين فان لع 2 حاير كر ةراقثا تن البز اذ اورذ اري )اككركت |

 010 زنا 1مم خو ]زانت !جذ 13و)13 ةن طئكرت لذ هرثيعر يركب رو

 ظ لو كايرخلل ةيضاَ دوش قو م عمرجكن جك يضو روز ال1 م11 ْ

 01ج نزننذفو تلف عمت اًمسنترغا ةلة رو هيما غيوور) او دلع
 :+!ةجالح عك 1 د ُهْذَع دا َةيضَررسلوناركرِلاَخَر راجل <

 || هتان عقفتاسبكا تنل ٍةراَجن1)َواَراَس ُهْنَع اْيِلاَدْفَي درصلا

 5 داون الو ضو ضار ل لع 5 او وا ام

 فيَ َذ مْونلا خب اًهتورْثَع ثلا تلِففم انف اةحإو افشراءمرب
 ورشا تان يزتا بينو ااا يااارب لا زوتع

 ا ها ورك زَووَرُش 01: اًوِّمَت لوس زوو الرام

 ةنذخ امس كْزيِزَْيَز و ارنكن انيك ز اوك اكازح قزح
 مشا 1ةِضؤب ةيزاوشقاكم لع هل ]يدك ى فزد !َردعرْجم ومحو 1ع 7

 3 051 0س 0

 ىتو اسي رو ة يلطف يش 5 ينغاب شياو
 ىقْرَئِر وقلم اوعتْسرف قرح عر نوَرْغاَو
 منتي متناهْعلآَرَق ا طر

 0و ار ُْ .لومام يشن ذكاملا
 ننس ف عشب هلدنم ناضل [رثغ انام يقف ةاكورترا | 4|

 ةجئرمر ادا اعجاَر 5, | تت | لعن مَن 20و غتودل ة!اومتجل

 را عشنا ل خالاز دل اف ورشورتخزب
 درعو ,كلعزَع مقل 5 1متر اطناخوا
 بكون رق ديكو 1 همم ثضتنا|
 ا اذ باْغْن اوهام منج 1ز9)1ج كو غيشلزم
 ايه هور طريجخ !غلك انو هع رم 1213 اوسع 3 كم|

 ل عوام ملعون اب انسب 1

 ةيسصديدصسستلم

 ل 1

0 0 02222 
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 اكتشف ٌيزَخإرفرَعل نر دعوني 1: تاء !ترش
 2 اعنا ارَسانالَر ةره نوت رك ئلع زوال دوت 10

 قلْمَوْؤَت 4 ] اًمْيَمَع اهذلا] 3 هند ]رشن 0 ميكا

 ! ناوعتولؤف تعملو .ءانلذ ال]ش مل رادو تامل

 أ لكجراهتروغ) اككئزت تو عرب عسل حم نيو ادفتت تفر
 تلعب مزات لَو فآَودْلَو اسرتك ِهداَرْغا اتنرلا] 1,15 5 م عن نع

 | ىلا ارعرين] 2 لاوخ ا يعودوا ركزي لواو اني

 1 مفاد مزة لاخ عراك امين ذ الع ذم مرزؤل 15 اكتهلارب هزي
 ادزا عامر انع] مائد ا ذعورفو عفوية 8 ا مل 0 نونو زف فاتت اركاب
 ثقيلا اكمب لاَ 0 آكاذاو اكيرن]ر 15 كلذ
 .ةريغعف د زرت زرت "الئ اةوورخاوركَتو“ ماكو ةذ/ؤلز اهنا غريزمان هو
 لك تةلؤف رمش هئَو تيرا 651 ةلقّ ادرج اهم دب كراجو
 تابلت ايراوهألا زم ةوُرَسُي ةبدوضلا'] ةاكتآ ورش رش وِ
 دؤُلَدَي اَرََحَو يِضاَرْعنوم طعدا ]زج روب )هت هني ]ضف 1ذ14 غسول

 نكد ر6]ولا © بطب 1

 || اكو غززبلا غلي اه ْغرم عظم بقول خب ايست تقانة[

 هلال اف ةنقاز ابطل عبتز اوان 4. تيد الهش بيلكل ريف
 مر 1م 2و ور اق اوزاكت زعت

 املكر انتو غزم مي روف ازيرا 0

 ملكلالا سنو هيمن اير مزرملاو ءامكرو جنها 2

 ركشو ويقل قلع 5 ]ةورشرلا] اكن ا 7 3
6 

 71خاتم تازم ايمن 0 موج! فلفل كك 'ء 0 1و ايش 0 داك م 1 3
 هو ا دو اًيركات 5 3 نشا غارت 15د نا يرملا

 ملفو اخت )لركن وامق|| 21
 ليت ' اغا رع تن ةلرلتم سفتو رموم|رلغزبر | نك

1 

 : نسكت هز ةيعطتل ويم ا

 الخرب
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 |( ةدهو افشن] دمع ست ا توون اخ اتان ىبولذإ ربارزب الك ظ ذك! اذيزلا مو ةيهطت هيد اكان طْ خزي

 حبو هديه اخ ايم ا ةلرنهر شت ثربكردخلا عزوش زد
 دينمو زو اهضن] د يِجدْكْؤي 1م عت عمت نار 61و ثيم انمي

 00 0 نش ]مما يس

 ْ م 0 ةدااعس 3 ب اتفلا |

 مرتع قلاش ءافتنز 0 2-0 ْ
 عورنعلا دن مالمو ةدلشد ادلع ل رم يخت و ةفك ارك
 ِ ها وتبكل ]ع هن اككئش ثلج هلع عقر اونا عيري مك
 0 0 نيكل ملعرسْو اند) !رفع !كو ربي اهشدا

 املكغم تو يش ا وا كيال
 | بفوواعاكرع تنكح فعر اشد ] راجت !لْهس1َو ةنمناد نشل

 :!اع | ماك ةولخٍدبنا] ا م

 دق غامق نجت و أو
 ْ 0 7 هيمو 1 0
 0 اا 0 ب 3 عزيزا

 ١ 1 ير رزان اهلا بوبس 3 "ةيرتزا كلا

 حرك وو كلو لزج

 كرو ايوشر ةيئؤم جما سينا] وف
 هذ 1س ع

 عزت 18 0

 7 ل



 | ظ را هوز رلخا + كلفت اكيد ياك
 | اه معَشَِع لع َةلَصَرد] تشق 11 1 ٌتْوَعَناَلَو
 ْ ظ روق اذ اضنجازقاو اني لا

 ركام اه اميرد) و ا قل م

 1 2. ظ "رتل عدلضب] بعت
 ١ هكاَرس 15 1ع 11415 همس ]َوْركُم ايزمغتال
 ) ررتككاويدلزب ةزثعلاو ززفلا تداوم كيا ذمزفلاو

 يما كوت هر“ هن 1[ 3

 م ]تيم 2101ه 1 : البس
 يهرب ع عاب هزه توي عازم دلو
 37 ممم علا
 ا :0افو ءاجقن 19.ئلآ طرنعزضقب 1 0

 ا بزل ئال] نع كْيَع لزم اَوزع بت كي طاسنال !وايلا ظ

 | من هلع ةراجع ةريجاو ذاع زوز ! قيد ليفان غو قطو
 ! يقينا 0511و 1و ز2]ب جِجِلَوَو ميشا ا جاو راف حوت! |

 ] 0 ا مساند 00
 35 1ةمشذ 31 ب 1 معلا 0 لاذ 15

 ع ءاعإو ةضلا هير تاو اانا السلا اخت
 ىلع اوس ةثم هديل اناادث عنَص)َو هكر اهداوعو اهل يشن زد ناطق ا
 ةقفؤم ةقنم 1 اق ريان اخرس ارم فات 0
 | وِ اة فرز نر 17 ايطورزملا دعبول طز 11 0 ٍْ ١ ْ 0 تب ل نور انو ةلئبتربرمرش هل خ خف ةّوعب 3 ||

 ْ تءازاف ءُيلَعُرَتْصَو ةصبح 4 اةهفَرْزَم ٍ
 ْ زنون« اوسع كج اهسج سن ةوجلاووغ امج

 لري



 3 13و

 | ىيضيؤطؤ تاهو كبازنا مااعير 21من ]رع |
 م 1! مدجت وز وعي 0

 ا داعزعرلا ماررعومر رزكسل طبع هنو ركون ازين هلام لغو

 2 طكولغ اوم ْنْرَو ْمْيلَع 2 اثِجَتك < ليرم الج 11ش
 0-0-5 2 ا

 مشل وضد | لوقو و عيا )تفب ليث لفن! ةقوؤش

 هور اينو وشن واشتد فود فحرضنل ]و سل لل

 ظ مت عّتْسا ةلميو ةلوضؤم امو عجول عم رو الذ تكترإ ص
 يلام تا ٍِاَوْرَك ةبلخنمفِبَاِةِمْنإَرْبَعَو

 هناتشم د هرد الع تلمع دوف لعتاك هلّوف هلم تزعاب

 |! بساعل) ا هي كو

 : 0 وجيز ا ديعت ابعرع ايران الا تلكم وزب بلغم
 *كناعلا خ1 ةمْساَوُش هيرتع )غ ع ايثار هيمو هلْج ةزوطبووسؤ )وجاد
 ترعاه يمزو جراج عرش ]و طب ءلطَع يرض دررب عل لهو فك اال
 0 ةوراجفرامور ار 0 رانك ج اووي اا مقرعو

 نوما 2007 0
 تنذا امرت ةؤمرحإع زاب :اهاضت عياول از ة اويكو ؤت :
 |قشس ارا ,هيرعفرل و عزركعقم دورا 21 ةنييامل خو تؤع تق/ او

 ٍْ ةّياعسد تكفر و ايه! هده خاطر اهنلا هب ذل زويل اطرد وزمان اةراحي وازع ةقت مسااج:
 200 +. ]لوك 1055 )ريمه اث] هلت وو زمورماورشق نع هدور

 ا اهرزالادع 1 17 ويضم اح ارع ووك واتش

 00 عيبا الازم 11 0 يل يم اند ال51 هد رع

 | ىفييولكم ولجارو هج ير باتو )وع مبخو وزبكلا هله ل كلارك ونور +13 ]د ]ردبم اءليخو ةمزكف

 د 3

 امبالا 25 6 : : 9 دم تا تاكل -ِ

 ا
[ 
| 



 ام أ

 | يتررزمتو فز ةراعزخير 70 يانا تادز اكو اي داق ظ

 1 ي, ادب ممتازا ةةااتكا اقوم كشك
 و ثْئع برز ترث ثم ام اردو عمرو جنم هثلب ذر اهنت !نيئَجر اجي
 مولع كمر هزخرسمم اود َتِكِوْعَس رْثرَسع 13!!لأَر ارميا عد انك
 ١ لن جل ماله !اتغم سب رعي امواهذلا هيفا كلم ٌتنَسَعَو ذل
 2 1 _ كشتاو اني 1رعن اق 20 ٍئلع 4ن العم

 م هذاك و نذأوجأض ظفر م
 1 دفيع لا راو ةرحْوم ]ج1 يتم وزمن ابا

 مزرقفم نرجو ازكوورلا؟اكهشر اكان تيا زن اع اضيولبو
 ايرث 315 طعن ةلضفت ةالؤ | مجرب ازعل ازور
 :؟اعيشرث كاكزارث :ةرغارت مارت عاض مذ ١ عْؤعر ]كرم كيلر 00
 ِ ل القالماش امرا ؟اكرأ لقي ةفرت هاجر رش

 طر 0 هز ] ين هلو يلع" 0 5 تارمك ْ

 انتالطع توفر يراعنش] 0

 يرينا 119 1عتش ادع! |ماة يلزمك هزي اورماكذ )؟ ]زك دزيمب

 مخ د ةاعل ريجي هيراتث هزي الكر اكن عمرفرم ةقركلإ ع ةبنع

 1 0 هم روتر امن الإ اهََع 15 عمد
 5 زوو ع زرئالاو نع ذكاما نفلتف تفرق ان)اتكاراتا_.| 5 ب يك وع. نك مع هيوم

 هه 9 ددئ زارنا

 5 00 1 امْوَسْراَعْمرُم 2 اس ها

2 
 ع“ يع 00 ٌدوَسَو هد اثعلاتُك

 15 0 0 ل15 :

 1 ا يلا
 ل 4

: 

3 ١ 2 5 3 3 

 0 1 نس أ



 : اه

 والو بموزع 0 فورا ةيندومل] م !هئلع ووش 37

 0 0 0 ا

 ا وف ةجاضاريق ءاتيداو رب ْدْنَع هلو وفرز امر 15

 ةزرأوءل لعن ]وش ؟.!2انلَعِعَو انيكسزغ اج اًكؤم :هطةتش 0 7

 ممشعزلرع عل اكو رش : 00

 / 0 !ةرماز 0 ْ

 0 : رزق رطب ]دك 1 مد] ذو و ْ
 دك 56 ع م

 هيك زبن ورع الو احا تمل ارم ذب يس
 تتيعؤرمت اكرم بلذْللَو ار كم اطيطت ةيرروحأ عزو
 5210 ب 2 مسن و 00

 كيت روزا اب لوف ثمار ن1 :ليشل1 23

 وت م ا يا

 00 زرعت لَو ,!شباضذننرعبُب الة انو
 هو اهيزترم مرت 3 طارطسلا4 ع اضَرُم يلب اذو

 ثان اخ تعال م مات! د يي

 رامعإع ثْدَرَد ىيبسلو 5 ركؤز عم ]هنو ثدي
 0 عر اةديو ترم 0
0 501 0 . 

 ا 50 |
 8 2 نوير اَسالاي] ْ

 7 نر

 دا ارش ااا تموز ع
 رق دنع ايو زوامل راو



 نب نجزم ليهو هذ !ةءئلغ .ةشناو هذه ادتد)َضَرز اقع رموه 1و :دلع كنزان خلع شوت لو ركون طش
 4 ردم يل رو تكاد [يكل فرعي و دمع عدل 1و ةكتو 1 ا م لمزلزا ناز ةمركنلق ؟ةقتلن ةناوقدأو انوا نرخ 1 و تنم مويا عاف زوز لفرص هك ذوو ما
 0 ميت اير 3 :ٌتقمس ويا :و الخ ]و امنع ٍ زورافشت/] :لو وازع الخ طير اهو منش عسل عومَع عروش | بازبكت رت يس يالثرخور 1315م اب ةفرازألا قحاو اكَو ا .ةزيعدلز لهشام ياك لاكغل عيا ساطا 0-1 تح ل

 نيش و عب دمع ةنمل طر وت 5 زنا عال ةةاودط اتبع يلا ياي اع اع يقع 8 17 :
 كفو 1-2 !طيئوأل هنل طبع 0 ثروع او دو دوخَرفِح

00 5 1
 

3 

 0 هزيم 0-0
 ازكي اكو علوقح نذل 7-2-5 ظ 5 ايلا ا يغرد تشب ظ 0 006 مان ور ا زي 0
 0 تداولا ةيرطك دن اورزرطن الم كلف بفشل ا :لبذتع كقرافلا 1 طارت + تلو رْكْوَرَحْما دو دمع | ظ 1ث ]شلة )1

 ١ نمل هرانارَس ئؤت ريعَس رب ةسدنخ5 1]تبف 6
 0 تر 1

 ل2227 1 ا حس
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ونا ها ض ربع 5113 51كم! دمشوع) طايل ف فم م يعاب
 عي

 ما ةويرم مل كامل ا جاهم ا

 01 علاغ ورش ] عاوتمم دز اكرش ادن :اردخز !ًةلئدل١

 !مل]ةذ مَعَ 0 اقف اب ذَبَك ا ارو
 ازعل انب فوم عسا اف ةرزح و و ةؤيارك عر
 هن ابد | ععوصست مجالا زف

 وار زل اوقات !ةلؤم يسرب |
 0 اهل [تورعاشلا

 ينس يزود دارا مختشل 1 2مي ارث جلدك

 املتتلاوو 1ك عجبا رئاَروُركو .!اعِِع ري

 ةا 1 ِهلْذَح ةشرتد 200006
 2 هنود :اصأ خَنْناكوَلَو منام

 ا «ي ملكان كرات اور
 1 فب كيم عع ) دع 1 سو خرم ىرعزعامي _ ||

 ظ :ررطع كتاب شل ]+ هش ]رم م تاو هنوف ضغللا]
 | رياح اا اكشا ةغئموب :مشْف ]قع ودرس طب مسن

 رمز هذا اور كقو عرثشم اودع ةٌؤيد) ةيهاركْ ذو كي برسل رم
 ري را ل

 ىنإكت !اف مه رفا انآَو طمني
 0 ا ا

 انغام لضخ جونز شإ غراس الارنب امال ايزل لطاو ةقيند]و ا

 ظ ان ضا كراك ان اقانش لا هنو الذ اير غارق آو اتيم ثمل ذقلْذد

 | لم مسا ]رع اهَبايإْوِف عزز! ذ اق الدو اقزدم وطرد )امثال
 0 0 تاغ اءل ف كةبغ ات

 | هدو زةرع للي ارانب 0 0 0
 ظ ردمش علا ةزولا عذبت ]5و لا َوَنسَو :

 2: ههه تحس



 ,ةشركوؤن ثلا روت عز كفو يزعم اأو ]زو لحد وزشم ا
 لوفبْدِلَوَف مرينا توزع !انَم ا 45

 ||ٌر”كَس دذشإو لوح وع مع هتناز ؟ازكد |ْجَجرْرَوِمَوْسِو وت ومش ||

 ةقناتث ريو ذل ءلم ةزهاج يلو: دوخت ةةورما واسر |
 له لام عم ةذ © لاغق املا مليم هذ ةكاماهباياتينشا

 القل: هرع اكمل ح لير هزات هر 1ك
 الما ارارماَرِحاَو 6 جواز اهزيم هذ اكرزغم غرق تنعم ةعصت

 ك0 1م خا 2 قارا ا

 7-5 "ةزر ركل : اةند]

 00 ازا اور ع ارَماَعِإَع

 أ 2 جرتزؤيفلةزون 55 ١ ىجت عزتي غد هالو ْ
 يما اًرهاره + ةلَكِل ]ويعم عا اةدند ار ادكجرلعتم ونس لؤعدَو
 ار ماع زج زرت وسل رع ار وكب ذقت ذم

 ْ ا ع ا سل |

 ريضتف انة مزج تضر مدل َعَوِساَفاَو كير يدير كرس اتق )ا
 رو ايو به كز اشوف لكم او تدعو ممنوع امثل
 دمج !ال) كمر اك دنا انُنفولو ةيلككت عرج !ولذ ارمي بيز |
 مترخا عم تسوي ةعفب ثم اننا لون ارت لَوَد هارت راك تلج

 ا زفت 1 كعمل سن دولت |
 |( مهنه اهل اّذو :0وذ 1[ ندوة بهنام

 0 راسو 000ريال زد وشو ور ةفرثجفم رك ظننا
 | 1 1 1و رهف ةما ذلة يكل اب 2

 رانلراهرز زارنا زك موراوئأل] راني زي ةوجو]قارائشألا |
 موزي زرايرارش ناز |غاول فلا ان الامةعب اوت زارغا ©.

 نا تورم نر
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 أذو جز متنا اورمج الو هج مستو هلْ يغب ارت هد2 اير غدتشج
 لف | 00 وبشار 30 0 ظ

 ناب تو ضئاق وم !ان اكو هزم اح كَسو هْبَذه مارتشا
 !خاتئك طك اص !مْرلَرْس لا اه يرو اخ 6ك اوش ا
 م 0 نراك غيري دعشو :ديعاقج ةدوارارسراخف رسموا ياك 1

 | يوي هن ةدئدإ رضاع لف: ها عزو او .هئزؤك هيا
 ْ قم هديا طل مهتمراورشوتا ]نو 1 16 مود تلكتر اق |
 ا
| 

 أ ام لوي هلع هتلر طرز جاذكو (ن[ عه سناَرم كو 1لل1ز ءّيجاتم قتلا
 | تتممؤر] افوويطا دب مراتك هلم الاطار >1 )رس (تيشما
 | لدنقرعاشنإ ةلكنو رع هتف اخ اره هب ٌتْرِعاَذاَم ارم طرت ]ردم ويضم

 0 ل ماس اليو ذر 115
 000 ربو بة نرمي كمائزمواماغل

 سوو

 اره تمانع يرض لالرتس شؤ ةلرقرر اننا زل اهواك
 5 1 يعاكس )قرار ورارسالا ووفر ؤرطالا ءرثط كا | ضفيرة + لينغا راد ةدج كلو يدع هئاع هيشْشلح
 ]رك عل تيب 0 تعلم هامل ري تززنا تو غ ]ع1 1
 نسيتني ةزعو رفيع اًسبِاجاَأ ةرثعلو 1

 0 1 ييعنمتاو زدات ]ورك نغم !لزكب + ميلكلو اق |
 5 لع رغترا معلا عود طن ارثدل راربتألا مكاو ٠ ظ

 تع ) ةكدج لرش تدل 20 ]زب ْ
 5 هوذا ناو ةكافعيو ةقانس بيرلا يشل اذاكوذ»
 قوم اهئتزو هين] ع ]قنإل وجرب لو هيلع ع عير ار طاجل فينج
 | 0 ُثوبمسرَجُو تير اعووع ثري |

 انبوب هدرك | ممتع 0
 ْ اهثازع لكاتب العزم 2 زم او 3 يردامل ارووط تا
 اما ل |خهتاريعس+او

0 

 1 تت
 ص م

0 



 6 عا

 | هلو ةئامئالثو ناش همهم ا عا ئروهدملا ديجاختي لوو وعلا ْ
 عدو :لرشاقل يهرعشل ارسم وبعا برص راجل إو ؟دُةلاَو ةغلل ب1 1 ظ
 | طلاذةمراكو هلع اضن اه 1و دير امس 3 طروزوطنُم ا اهمركاج” رض ]سما
 الفاو ديمو وطب ءاتك هل عجورارثا) ءارك باخ زاخن وخد انج
 ىتنع ٍغديربلا ةعُْرسور اة الوم 4 راسو اندم ٍْ

 تما امنضاق ةباكع ماو رس اك اَسيَلعَرْشن 111 1 بكراك |
 ظ لعالم راقت شاور 8ك هب

 اكد !نينويم هرواؤل جو ذي عيزا ياك تود 1و5 تاّكك 2 ثلث مع |

 ظ 2 1 للا عما بعرسلعو 615 هََرِذإَجٍلَعوج!ال و١
 ا . خلا 0 مريول. قم كيرلا

 0 5 0 تبث خالو عجن
 7 و يل زكا ضو رطب! كاتكرطلا :رهاغف

 1 3 ا مهئاعامت

 مومْقْلاَر , 1مل اعف 3-5 [ ل( داع ||

 ] 6 0و ام ان وطارساتمازاو اجر
 | ]ره عب وكن ٍعيْوْينَتيَر اكام م سون ع عي اع اةروخيكت !ه 2 جرغلاب

 0 ابمولاع ا ا ظ
 00 ا هى رهان اكيد از تل ةقن

 ا تحرو و 0 هز لزوكاب ا 5 ٌىرْجخْ]ب
 اض

 1 ع 5 < روس عتا ظ
 اختار اتيان ]ب تقكعت + ل ةلوزعت

 دز دو فرح اج ام عدا ينقل ا

 نيدارخيا طب امين نزشنإرذو اريل ادي ارازسرودنيف ]انو متففانن
 ] ا !ةهقزاعَم يكنن ؟ طن ا عنخ كارمن
 متخاو اكو رورْبارسلعوت لون ةنبا 5ع برو يب عئازأ اعين

 هتايز



 3 غبر لجون عيضه

 قىسؤ ربع اموت امي هيي دو تاجيل زاهيورجاقذل تهزم ةكيرب هني

 م 0 !ثْوشَْع
 + تلا َةَرصْرفَو ها[ ميرو يَ

 اس نةخرج إم راس لَ
 [فهَسامن] شبا زش اج + ا
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 ]فكة اتياكأب تككْعَي ودمجبف

 لقا قع زشاو ضع مضت - « ا

 1 3 ل 35 د ل

 قومنم اِهّيل) مم ل ل ]هكر ا كلش عيد 3 عضوي مها اس ب 27 1م 101: نخب

 ماه ع افتيك هيه انة دهرسلِمت 71و

 0 مد

 + يع تاو 1

 | هَل َحَوَو مشا هزتمقورطم يه زمعة ضرع الع اتجوز
 لضرب غال انورم مر هفيفؤش اجد قر خخ

 هت

 ا

 عيارات ويافشنا لح عمرو هور براون عضو ةكروتمم تياغس ديم ٠

 ل ا ةراوم كش +

 رشا

 تاغضرإت 5 ميو ياو! 0 اعلي
 م ديس 0 :
 هه راقزو نبع هيَ لع يش اريام اكون اسي
 تدق سرنذا ءاوناباَمْيِلَع لكانت اعف زهدي اوكانت انو
 ظ فيايس اريعاجإب اهلي 00 امش ! ايت
 فيما ايبا نط وكزتوتا )رن با
 ا ورد مدا ونشم ونمط لأم 06 0

 ادكلاريَْس هن اس ب او وا



 ا دج اميكو و عفزما ةنإ زلم. ةمربلا كلن وبدل درع
 ظ 0 ام ةكراَجاَمِم ةنيعس هباذشلا كلت ةمع!نر و ات

 ف ررطنلامل) اًنَيرع ام اعررب ف همذ |[
 انفو هَوُبْناَعَك ةدر ]5

 فق انه اِنَ رباك ةكيدس +13 4
 فه اٌوعلا هز 0 :11ة1تز اشم ورق لج وب :ةءاَييَعاَراذ)

 مذ اوملا نكرم نانو ثزقت بك از اش ناكر
 فيات اعمار + اكلؤتت 2-2

 لايمزعن 43841 تاق 5 2 0
0 

 ةهميرك تر ا هلا

0 1 0 
 2 ف

5 00 
 ل جامد اركض اها هير

 ادع غم رشد ايرهر اكذ) هيلع سلم الا |
 0 0 ا 00 6 ع 20 مي
 قا 1ع م عزز

 ظ هنن ظ شاور 1و ماشوف 0-1 ا
 اديب يرفض 1



 3 [ 4و

 391 ايقاع عكناءز انين وزعت جرار لو نون ةغللا |
 هبات! دالك ات! 00

 0 "1و لم اف ىلع يشب رثكلاب اهتمت

 ا عرلل 0 3 205 11 ظ 0 0 3 : يم 11 ا

 0 : 1 يو مفر 8

 | 0 دهر رلط ماو 1 ةرورائارعاورسعرم ثيؤشان ] زوكدات ّطداب
 00 5 1 رول يتدخل | ظ

 م اي م سويس اجلا الط اريطرم]
 ظ هات لتف|ورثتم ةشماعل وز هيلع متنا ||

 1ذئتاو ضل م تثير! 2 1ر1 2س
 يا ا كرم اة روت

 0 1و ةاقث]ضرعُت ابزنهت دو |
 - 2 بست بنج بنر رخل 1

 1 ةكدلت دب باهيإل ]1ع ليو استدل
 |ىوق 0 دع ؟واجريزسوروؤنتاج111 الك
 0 200000 0 تراقب ار ]ذم

 ةاإو مطحارَ وزعت ا كورت امنة مرياوب تدوس عاب
 0 ]ريما ورمل 11ه اتق از

 0 ل ا 6اضارناو اق عيد ترذجا 0

 ]و ”ةايرست علك لت يقلك

 سا 00 10 0 01م جارسامقأ
 0 الوش ابزي ميما ناكل كان احح يا

 |دوضورو ةوطْفُمَو سنون 6 خزن وزغفاازعوةنزه رز خو
 أو زارا اع 0 2 1 1 عدو عرفو

 ا شنت 0 610 اخوش ميز ينلا يح اندر ده : امو زوما غدا |
 دع ل ا ب يا



 زان لمت ]ارهزق + ح اجو : ديزتأا

 واب راقي عش ل 5 0 مم 8 :

 ودير ضابتإ عنيز عيش اه ازور شتت ]عاف رو ب11 معو ادت
 0 31 را دب
 نوم معازدم داس ضم

 56 3 0 عاج[ 0 10 '

0 
 مدع 0 هيك ءايش 2]ةزئو اضرلا
 ا يي ؤاراكلش

5-0 

 ا افيو
 مها 00 00 0 3

 0 14 وص ونمو 1 12 اس عال م
 نك رس م ا 41! هب اكد ] عههتاب
 ع 5 اكدبتلركع المو

 1 1 جب دامت مس ظ
 اينازتت 0 1 ا ع .]زيمرَه5ُ 1 ظ ةونتزفو 0 ْققرك) )رعت ل فرز وزرعساو يعل اج

 انو نر 5 روتشمق اذساوز لك !ندرشر اك  سق اوغتل اف ضنا ية ارامي تلك مريع فار
 ا او هيدا بيز احا ريل موت فب ذنب ملا ١١ هذ 3 يق عزاز زيد اة نلز بق ةياتن] عزم زج اَتِف!ة لب

 أ 2١
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 1 1 - ص : , 20

 ل بوش 121 هأم ]رفع 31 از رثف 1 ع زرفكذ روك زمَوُيو

 لكاس لإ ترق جر رعد 00 ارجشل
 ا 010:1 رثث © هذ ارتكب دم

 ا 5 اهيل رف نتا 8# 0 :

 ظ نا 1و6و1 71 0 هيلع
 ودجر ممم 268 وودَسُم وردم نم !كع 220 طل اتم |

 تضاخلا ةواجلخا ذي مطاا لاو ثوم كو

 ظ دونر سدو هي ولا راجح يوقد واي يا

 ظ . / 4 ميم هلينفم
 دولا طوع تارت 5 طلو 2 لآ

 مسرد راي + طاخأ 0 اَيْرْفْدأَ رك

 00000 هع ]قرة
 مشع الذل 000 1ثعنُكو

 بقا زعأ كن اكروةآط ان اثاث قت ميمو
 اد 0 يا 3 2 0 1

 |[ رشن 11د يك

 ظ عود 0 ا 67 :

 وولح 15ر )قرشا يرو 5-

مماع ]رس )انس ورب اند مدلك
 ْ يقشر 8م 6 دار

 ّمعواومل 1 هر '1وريفتا ة حام هدر 071 سم ةلوزسر

 ا هوو سو ل و

 || اتقتادنع منت كمل |طصؤروكيز ١و اكول ةقنصتملاريوزك 20
 نون ظؤوورونصاوبررتو
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 أير تءررج هلع 0 هدرز يلمع ع هيله قنا

 ]هلا 3 تىنخا هركتو هية شيوع هزل ا 27
 3 دوك
 ٌكفِلاْدَو تا يا ةاصوا
 00 د هيلدا اخ

 | مزن ]رس ب 1 | راس لع هت

 ور 1]ورهاةَرَعوُرَف 0 4
 |( لميا عورخ مي اك هرب لاس وزارة اقرئاشحلا

 2ناعا فايرحم» ]وع عراق عل )ماك هيلا ظ
 ٍدْيلَع ادن ] ْإَض ةبنن 55 زم عون اج حر !فعيراك '
 ظ ول مج ]كي 0 0 ا

 ْ ا 0 د و درع تما
 ةرئز تامز اهّمر ]يعش قمار 0

 ٍ ل ل جا قال هئاقمب ركام
 12 يدق 0 دالنلا قتلو 1 راد 1رثيرف فيدو

 يا 0 او زعةرخر كرمال ايت
 ةزيراثرل

 ك0

 | سعمتربمرث ةيعارب ةزعرتر اًيقش أرب ةئواج اخمشاترشا |
 لور عنان يئز ازور ذك كلش 76 انور
 لباس لوا انفند تيم ]12 داو بكلاَو 1 1 1م ا 1
 ا ري طورع د تو اََعآَو هيي اربع دتوْعَت 0-2

 2 31 .زرح] تدهقت]ب اكسو ُىََلَد امي دلو ومرت ]سون 00
 اااه اهَواَِْنَو اس قد ازوقرلاو ذم 1 زورو

 لع ورز مولع تك ترشح غل ]5 عب 9

 نم دشنت لع 0 0
 ل منبتاورشألا ْتِعأَو يَوْم

 طرا
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 يعرب 0 ب دا ذ ل اتضرلؤخر رشسزت] تنم ةليد |

 ربع |مبزغع دا ل ادزعرب 0
 2 1 0 + رئتًانيّرْشون ]مى

 ُتيرترماَو وسزت 1اَنِدِلَع 1 رلاَخ نة + ايرفكن اذ

 هيو روع تيجانا دي د اا لع

 ١ ُكن1ذ ةرلاخ] انك ك5 ارشعرئزيلونا
 ريكا اك اا اقيرثغأ هج ]وب اضِحْن وذ انيزب ل1
 ا فيو ها 5

 ٍ 0 را ! لاق تاو لزخ ةكمآو هقدر

 ريع زوم اانا لو دا م
 | ذك هعئا طر مرت ] تب ةلفر هعّوز ةريزي زمول اَه]اِفَو طل موغتوفو |

 اقوول لوي يزاول تلي
 0 حا ]نيج دع 0 اكتبي رم ]زعل نب ثحلإ

 بلك 2و يذم 12 ىينزو امو ةيرشتالم _ ظ
 اع مشتل رموز اف 1 نلزنعو كلون لل ادداغتاوو انتاووزبأ ظ
 ظ مج وامنالبج الذ با 1تنارِلااَت :لزاغق هتمضغيز اكلتارجع .

 ْ متتبخعتل م تاتتدلا
 1 اًعرْوِلَعَ عدا يشايدللا د درسنتكر !و كمُش 5

 0506 م 0 دكر رعاك كيبل ولما در لوله
 ار اد ارو رج 10ج رر
 5- صرذل نا يزد اطال وتأكيد 1رمع

 ريجلرل + وب تنل عقد اوريسؤل له هل ذج لنجم ثريول ابيب
 | ىهوغطاو اتبغض]و امم فيكم هب انزم ظثخ ن] انك ريياشن ريع 2وورينموت ]

 ريم ال انت ةعيرملولاو الدر ثعز هرئاخ 2111111
 واق نريزيو ملا رثع وعن ود زم ينمول هارئزياؤ أئمتنا

 9 ئ 26 زم عز

 * كل
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 (( اون جاذ) طوله 51 اكو هعسإر عم + عورتمم ا ارجع ال غطا انم يعم
 ةؤرئاج لاق رولز دانك لمْ زا اراك ايو وُرَسْج ذي

 | امان ئزيزؤنلا ابلغ و اتيب اونستم ونسي ترومان دوف لقوا م
 0 ا

 ى ايزل بولو إر14دئ ]دمع )فقرر عتر نإ ةَعَم وداخل انجن ||
 كا لال كورا ااا: زو 0 اريعَر اكراؤرداخل1_ةقزاملْشة اغا

 وت غارت ع ] فق مهنا معلا جرعات متن 1َِوِرلاَعِلَب |
 6 رف ا يش او 0 ميلررق غو )انقربلؤلا ل

 م هرعت اكن[ 6 ندلدَمْعَو لو معنلا بجاش ةقم ةقمور# ْ
 .؟ديلع داون لويز ردوا 0 ري قا
 ظ : رقت لاكمال عب كن[ د191دلُق اره اعَوسو ع اقذا ارب
 اتق ارز دو امها ةووتح بنعأالرتيش نحن| غيرك 1 سو دو ةلبخ)]ولبو

 | ِءْيِلَع دَيِباْلَم هْنِئاَزوُسَرَوُذ ٍهاقِساَراْمْعَر ارتب ظديرتاو اوتعالغ مابا

 | ىهزيَر اك نازي "ل اكركداَمَو لع ةهنن1و م عثن | جات 1
 | درهشر] جا ةيتاردع تاو عرثقا 5 0 طخرت] زبه زد اوما |[

 | ةرخ امور 2005 10 ازا 1 امتدزم 6باتكن ]ب عقدؤم
 اهنفتاتنم داري 0 ا الو غيلح اغار اطر |
 رت معنلا؟ تؤرخ سعل ني 0 5 1 ماقال ديا هيدر م عفت هو ويايجت الرق اونو امرت
 0 ددج ناو بنمو هارتسع 2 رمد *ءذد ] لرعت اك ||

 5 00 حم 0

 0 )عل طوف قويا
 , ا ىَنَق 55-
 ب عوُت امي
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 عق رقت اياه 11 9
 | ةلسفالا701مكمَو مث تنعم ارم ةاخت ن1 + ع :ةزيع أو لوم جعل

 وزد رمل ارث يي 0 مما :مداَو ايو داكدعإلاَو
 رادع اهل ريض غدا ركوب ورارتم ارثمرب اهلقزو
 رك دا دق لعروس اور! الو اما تلاتنيو اونا ثا |

 يعزم مانا و 1نئمد] متو ةيزبتاو اش )]ةعكوقرتلا |
 0-2 0 0 عر اا دعم عيا(: ايرتشم
 :زاكىإو زب !'هلبانو دعاس ومش وعسر 1و غربت ١

 أي داود هر خو وزاد اييش
 [لوهاغياشتاو ع 00

 || 0 ارا]يرس م لف ءوبش اونو نخل غتسط | 1013١
 ظ 0 ضرب اوشن ::داززسم هلظناب عطغب اه حرث ناخب اع
 ظ 0 آمَنَ ارَمْزْوا الس بَلَع و54 اوقع
 ظ ص ءرتناومم معا عدو مقتارشتبع نعل م

 0 0 ءاَضّر ني طركش
 2 20و زوج راو ةملخا وس 7
 !:ردد1َو ماو ءارعا2 ]ىو :كرورضلئرمع ذكفل خ5 ظننا
 ىف 1 2 !ريتت ايس]رخ 0 5 ظ

 يا رسال هيلا يضم ةا وس والا
 ظ اي ل عقد ماعلا 125+ ميعلا عوَمرَف لَعَت هند |

 ا 2 ونيت اوت يا هلت كك جف د

 0 و القا من فلاب يقر يرجا نا عشت

 يا 8 هلع لوو راجت د |

 ا هذ شلع اجو 1 ل 10 الع وشن در ا 200

 قاطو انتوب هدم ناز ما ري ا
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 (هركا يلع در فو ]رعتشسمرز مزعل ]علوم 1
 | ممن قس قوز راو وار نزاعات يه
 دارو امعِيشن )رم ةَلَقلَو ل 0 مس
 ةطكسو رتل كرعد,تشتناو وَم1 لك كك ]وم اوم ئه ذأ هيابوؤتوونم دن لذ ]
 سمو 5 ايو ةهورغ]يعتشلا ماو 5اك)ةغقز رع للا و دوام و
 .عوو هال دزأرا هذا كور ذعر ووسام )اريج اة راع علك
 قو ادركالبت الباوي لاو سا نب قو وفشل
 هاا عقر م101جويجتشلا

 0 غليون تركت ه1 1 و
 ريش ملا 0 5 2 0

 نمت هزررخأل 5 ل يي! لقال 01و
0 0 

 2 و سوسو
0 

 2222222 1022 22 7 ب مس ع

 ىأ او هاما
 5 2 اطيزكتم الو هلا | طم اقل رب ف

 0 ور اضنإن]رمر الشيم |
 ظ 0 مات الشر

0 
 يبن و1 ووو 1 ةبوتم امنإو ةدوجيتلا |

 ءاب نقاب و 1
 083 زيا ا م13 ذو ةيتان)ةعيبت ةلرثرمع ٍِ روم ة حيك | فاد]و ةكبرؤفا

 ”ل وزو م 1]1ووكم لب قيم -) د اتيشن] + طن دان عاجمرش اه 1ةوزماب |

 7 31 ا
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 | رد اهيرم مثزن !ه]غِمْلَخ ةفكواتملا مسلم عري !] ]تف ءامفعلا عالصما+ 4
 | لّمو ايباغد لكم كك ءرجو عشر اعين ارت 1ليتك اًعرع مد
 ابنا (هرناعوو ووثنل] اك لاك امزمع ةئذ تحوي جاتو رم هلو لك ات

 | طه بكاشااولتسا ءازمر اعف )رم ةضْف ل11 ونه ]ذن]ب هيرغت ارثغل
 نو هنعودشم اكمالع تلقت ل1511 لم وف آب تدفن ذل آهن
 للك «ةرزم]انْزَو ءايغدل)+ جارنا !ورغو ه ماتم نو زرتارد اجت ىض

 الفم اه 2ةوزه ام روح ث كو اعز ]خ هغزرل]6]رض] وسعت جمدت
 ٍةشيعللا ءالضإو هذد] روت و عز 1دجودنشن 1 ةزاذو عمنا زفجو ماعلا

 عام تفوريرتا هتيم |
 هقدر

 1 هه

 كيف

 ا هع ع ةردع بوووُل)
 ثَض] 2ٌّذ قوة اَبَدُذلإَو ِءاَمِفجْن]رَمكنرِتِم

 حاملا
-_-5 

 يسرا



 9 ِ 1آمل11تَرخذ)ن] كش 3 ةتقيَز هاقو هنعاوكو دن
 00 ل 5 ١ 1 ةرجهاَرشنإَو

 خئيساو اليعا اة هقرإ < خشوع دشِعاةلووعْل ايل ةرإات
 " - اميراربكن ام -كرثرك نع !اذم »نخر اعكاو | موك ل تشاو 1 دي وت ةكئ شو الق

 ْثِدْرَحَو قمت د ع 0 3

 ١ ين : ذة كر ارز ماو يرق رك «اقكط فزت
 | ىيرزنف اوه ديرنلا 0 : موفر رمش هتدارجع |

 نو باقماولاك وتمت م5 اياكم ور ع الخل اورو: |( عب زقولاؤرد 2 0 طاخد]
 زرو هيبتا جار عش مغ ووجدوا ةعيز لذا ل
 يلو د1 1َورمت )و وادمتإو عزتلا »غش دلي اييشملا + هك

 12 اديس تتبالذي ]6 ]دب لو بش 0 ادراك

 دش يل [كرتريرقل + زو زوعشمل] وجو رزقك ]ورث
 د٠ ندور دات الا اقر اور د قوش
 215 للدار ثق :ئزابلش اهتز ان اساور قشم ذمه ]عمركم
 500 ثرخخأ ةلوشاز رواجا ذا رشا لة ايم

 دهبي طسلعسل عشه

 اعواد عشي
 هزي افعشا د د 3-3 اور 0-7
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 ظ | مز فترتعلزم ا دبجلاَو هذزخت او نك
| 
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 شيع اند و 2 0 00 !اعلاكت د 1 0 ! لمن ادار ةرابغاب اكمام ايري اند





 0 سا

 از كَ ظ و

 ٌْ دف 33و العر
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 ظفرخألل مالو ارم
 |ربخ 0
 3 0 رس

 ززخخ تاكو بلا ادد عز د

 د5 فور اَبِف اموت ف
0 220 
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 رار :ٌرَجاَسِلَعِلَو ةطرغا كثحاتي ةرثعج خاتم - أ
 ١ ةشارنم زر اكامز ا رعهانا بعو كربهفت ا فزك زم ةمفت اي ؤلعُتم اق |

 | زم حاضر ا ةلغال] هو هن ماس لل د1 نفل اين ٍكاوش ةعيبت ارشا |

 طز ازا وبؤ شارو دك ةلقاو ل ؤ دو ورا رش ةلافملا
 روي مل غاو عماَوْنَو اتلحر محروعمو ةجال ا هج ؟ايدنو ةجئ اوريو
 رع ا ةقؤلاو و و ةيشنا هيجل اروضْم يدل 0 دي |

 وهو ةّبيع اوف بيزو ل رْسَعل 00
 | لذف 1شإو منيعب ةبعت ا! 61يتنآو اسيتْس1َو ]ًمْيِه كش فشخ هذا نع |

 ٍك لامع اموال ءاب ول 1 امل لاربع و +_ريكنا) درعا
 | ةرزقرتو ولم ةلروزأ ومو ةكبو جارت تنييروز سمو عَ 01 |
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 ٠ 54 َرْسَع دن ث 0 .63) همام رعت مرت ||
 2غ ذو تلا هيأ 1 ك1 6 0 1 0

 ميلا

 ظ 110
 ]ظ



 : ب زئازش زل نسم ب اقم مددت رغم |
 عر ورعب هش رن قع وج زول عت ذاك تن
 أ شكا زييبتكتا م ءاج 1 101 مَع ]خو رعت ارم

 ىو طن] 5 قي خغح ةيليدشا ياتو عدلا مك ايرع انعتاز انتو اضم
 ٌرييمه ]ون هنبل] هذ 2. ش ]شت اوسلو خاب ةكلكعل) 7 ْ

 5 1يرالا ةئتب اتخاذ 0 ا
 | ماع ناو شوارب كلذ 1ر15 1ك هش دع عيشاروكزملاربمسم ب د |

 لع تبزف قرير اكفم ارفؤرلا ءائكَع تفوزع 3 يطا جيكغب مسخ
 ري وياهجارب بأ وافي اراك اور ركئررستد تك كنا 25 ١
 نيثط ة نسف لل عيبتر عر أت اذه ةذورر كن) ذك هن ]هو 6ن 17و وبج

 ملمس يعل“ هر زك شكا نوم د ةئامي#وريعشتو
 1لذق انرناد مارق و ذك هج 3 13د عرش اكرر سمو مذنب 3

 ٍ شفنا رنات عْزَرَو كج ءتايرتقتا قو علها

 زيت جندل هل ا و ع مايو اعيل)

 ! همس تعج ] ف! لكي ]1.امل تدمج عس هر دلل ]ملط
 ابغززو بلون انذز 1115 آو امرورتلو هع عم عم |
 00 ا

 ثايرتا علك 1و علل إدعم 3 انج عيا واب نزلا جوانا 6 او ا

 ا 0ر2 سمج !) اق
 علم 10 2 ! هنن اآملز1ةءَووتلل]َو

 | ييِباحت 0 : ةم مع وانا 0 14 تاضم ان رلَو تين انث)
 ١ سسك ]ف وو هلك فورمرن إرم ميو اءيؤه تع )اهل اةوِشلا)4|

 اع 0 0 دو جريت

 تش نيفدارب١عقا)و امْيلج نعت دَلْعَو دَلوْصْوَتَمَو : ايولكتت نيب
 هه 1 دج كوصم اود دزنت] نعيش
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 دم 0 رم اج ونغم! كيوم ارقدلر أ زوبر ثك اذن طيبا طين
 ل اب مزاح جعار 1ر1 أ لول يز ريم اثق دلو سَورخا )5
 2-5 2 يلا ا

 0 هتاف مد اطر
 1 0 ة

0 
 1 ةداد.هتبف !قوع ايت]ْغو ايم رجم همك نا رع انا تريلر ا ا 1 ١ ا 5-5-5 أ

 ندمت مل زم طيز و داستْجدِب ]وره امع تهازمتتتوو دووم ا!
 ةميوزوخ آز انس 2 11 وجال عكاز ا

 اتزززمدولنغا ايا 53 ل
 55 0 [ةتلخاش 1م ع ل عزراتم ع

 ىيهيإو 50ج 11د 5 1 املأ 0 ٍ

 د ة1 3 0 كيزجاو شن
 ٍ العلم مر كييك ناك د 0 © امتيرؤم

 يضعأو تفرعتو ١ كْيلب آم كش 150 1 0 لك ل

 مييرخاخ دنا ربو فيز لركوب عام د ذل اك هرم هوك / ذة لجل جرثتج ع رتيزمرل هيك طرت دلتا
 | سؤ دبر هت أ يدم ا لا ةرمو وسكت همر مزفعلا زخلم
 | ىميؤن ةزل)و زا غادل يف ينو عكذ تفل خ ]نون اجدد ملوي |

 راشإو)ةنج 0 ايدراارعب هلو يتقتِسوم ةزهارغبام لرش
 لم 3غ تلق 3 رول ازد ااو ةؤه طرا فرزع لاطَو
 يملا اتيازما ار رزان درت 0 ةلرعاؤلكلو
 موس انطيؤزو دل 1 4 00

 ىضرت امك > ...دامتلا زرع ةنابك الحا اكدت 3

 هَ
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 جوي نلاق زم 0 ل1514 « هريقتف 192 و و همنا

 .ريعرت 1 دل ايهزم كبل ]و يي 0
 نع 0 ك0 9 و ماا لع ميل عاشر |

 ١ لعبت 1ةلاقع 1

 ٍ ا قا 3 انييلع امتد

 | نةوجابوب ولعت مل ا 0 7 ميلي ةعثد ام هناك | غمس آي

 اشو ا و ةم ريسمأ ١ 0 رشا |
 ١ نم 12 6 انام مشادات
 20و ظيعرف 1 ا ا؟ذق هد الخلق

 لل خوار ع شرقسلا ع لركن تن 150 مكس )زل م 0
 3 ل علو 2

 عزم ؛ كح دللَعَو يض عار اب قوز سبور
 0-0-0 شيم عزل هتك ربو ظ

 طعن قرير ةدرعُل 0

 3 تعتد هع ل ةاجعلا 0

 ور البرز 9 ٌدَكَي + 1

 ٠ ملال ينو وم دك ورزق يور 4+ 11كْيل) ين ذراع لئلَو ديون ينعلد]

 زب كلر يك روكي ابد ا دار اوَهرْلاَو عررلا جوزخ
 اًمَعاعتَي مضر رمح

 ليوكل 1 ءاكبلا نففاَعَو ١ 7 احاكِباَبِنْْخَو عنيك تكي

 واسفل اهضرذ يلف ةلث# وشب تنذر ذر 0

 00 رق ةيالصلا

 ل تاما م قم ل - بيو سطو ا د م هل
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 ذاك 31+ ةاءسو زمنا اهل ؤ ف هيسافو لف او يضرك وانا |
 اثبطا لها ]وصوم وومتاو ؟]نئ 1غ ينوذو ؟اذصن) ٌمانكعُن
 يايات ماذا وا اأو أد ندا]ةيرعَولْما د

 «0 او بتشم ور شرل]ويرككر ع 16]ذ130]َوَه عبت] ْ

 0 0 2611 !0ئ) اق عرشتا+ |

 ىوابعلإر يزور روك )باز اا 11 تلا ظ

 ف ييبتشت نأ جول ع ارض هوو ولكنك

 درفت ]وت علا هلت يطق اهرنقكو ةاسدفو اهو
 | هملل ةيماتسو زد هل وابن ذراع 1و علقو شا نواز
 كمر عوام رثحت اكمل اي هتك از فبلغ اس او

 0 د م 5 ابك دلو دْليرَع ةيلفنث لزج ثلا ظ
 قو ]يسْمَصَو وب ول ا ْ

 قست رزولل اييزع دي 7-95 فدو 213 ةينأ 6

 رجوي ليغ كلت ند: 0 ةهعناكم |

 ]و كلام 211 [مهك اننا
 ا م اي ترش ه6 لمسك

 عادل اوم ةزبازكت هنو بع اووف 60
 ف عزاو داؤحب هنلغ عتانباعشجسو الا هلم اهيورمخألا|

 ا[لضارزكفرتكا

 | ةدلوسغمت ارش 1 طن ةيزغر ارو د اءاسسدتتآةلذك لف الف

 ظ وم جا يعم 2

 ظ رد - 0 9 وع

 ركل دك انهت وزو اتناك كت اهنا هدانا
 0 رز 1 دعي |

 ك1 دن ولج 41 انداَره) | لكرأتعَف



 ع يك2 حاض1و 61613 هقنا ةتشخ ل ةاكاالضم + قر دوف ورتحم ْ

 كي وشراب ثافأاق هذال رم ايت فرحا كاران
 | ةدتذضخ لع ت1 اني اسيد 5غسسببلو كن آذ ل11

 ]راش كلك ترام 2000 تدرك ةيرفرم تلا

 هج هتوف رك رق خي اذ ا عسم يغد 2201 اهنا

 ا هل باق ردة ةفرعلل نبلغ شاه 01و !

 ١ ناو لاكي طضاتمايناح دئد) كهل فس ركوو عزذزامكر 

 ةنالءابدازا تلد وعبر م عوت )+ ذكبقيو همم رتغَو عججوكب اذا هثد): رح
 | هدم 0 ل خر لاو 01

 | ركؤو ِ؛ايحالا و :لركذ راتب 290 قرهت زل زيزل) كح تمل هكا هجم
ُّ : 0 

 ا اسيد شل وامك ءاضششإو كك

 ايس ةيهعرت كبل عرب ابر هد ميد ]رث دونم يدق ةامسلاق]
 ودل 0 0 ارش ةلمث ريل اما

 ْ ا 2 هور 1و رشات تلح 00

 | ا,سيعب انتا اها رو ا هذ رم اميَبكْحْ فو اكو ةملا ثرثرد]و في

 مام
 وع

 ]وعد
 .وبْئمص

 اهاوذفو د
 مةقوفزإ

 ظ

2 

 طل

 50000 5 هم عجلون 16

 فشل جاوب هانا غفت - تساوت الزي | 1
 تيا يزطت هَبدصلَ + خمأب ةاَوُهد عمد !ةير فرات يي

 ب 2013و مدر اه تلقد بر > اًميشَخ 5 مدلسرثرمعرشبخوت )3

 0 انيبؤو رز لاو لوو قرير اج1ذ) عكا كنا |

 ا ةيزود |

 0 ا و لرصد دا 0001و رل ارق

 4 را معرب ان عؤاو جار اقع يرتم معو

 23 انتل رامز



18 0 

 2ظ007 !ودارم ورسشعل او هع رنج اي اعدت ١ طاَقو
 ظ م ب ل يي دئظالَورِطظاَتَم

 ب

ْ 

 يك كح :تيرتمزذلا ٌتَجْنَرَس ريت
 نيئشش5014!1 ]امن معَعَو ٌرثلل م 0 [تلاكو ٍ

 8 عاش ل ةيزتلتو راقت هُذإَو )او ذل ار شكك ايرترُكل]
 ا 20 رد مْسل) ريو ئك 0 4 |

 ا 0 2 1
 ه3 ريش ويرطل اوشع 15) ا! كنا قرف وامك

 |[ عسسل 13 هيثم ايقنت جورْبلمرل] مصذتا م الد ةدركربت | ا 0-- :

 ' 0 ود شي 0 دم
 34 ستراك و انلررشرز اادزاتد مكب كيشاو مل

 0 اج ورانا هيمو لشن ن تذ آكو اعيدؤش مرو ||
 ١ ءرشب 1]ٌدايليَف فدل 1 غشا لعل الخل ةعاوز ]د مف يلع :

 ظ رمال عضل ميزوعت هرمزتر اميز اكدربتا ل انو ا ظ
 د رجرحا لالعو ردع عزا هلو ذك هيت هاما ةنازكوا»

 ا ةفيزا دب اتقيق لس والا 6ك ءاسشا !هلاعررغراكب

 ا :رئاو وورش د ع ادت ايجار تالذوز ار 1

 شارل نال مل ١ 2 0-0 لدم 2710 وزنإ
 ورك ع ترو يتسن و و ا ثنغد هنو 1 0 7 0 3

 7-0 ةيخاا اراب زارت ريم 0 21ةمقلا
 14 | ةريزلا 3 :1ر ارد 1م هاو وزب رف !اًعِب ايه رع كيا ز ونحب ةيئاقل رار 1
 را ةارط رقمهم 115 يورط مهلك هدا او 0 ا

 |[ مترف 1 ار اداري متدشف ِهياَرْش الع نك ايزو مسرع

2 
 ٠ .تياجيإةؤتلةيركف ا

 اقل غرور اع 623 اهرب خرم ةمافح ولا اياق ا

 طر



1] 

 اتم ينقال خنو عمازلنءازكب 6-2 اها ١

 ظ ؟ةلدنع ارد 5و ةضلإ عشت ةتشنو ثيم مكعرا عزرموطتا
 فيستات ناكب علو هذدا هرمي وعمي زو تكلم رماوركل كارز

 ةئكك ورشيد اتي اتيئا]ز1لنت لمس اا اين اكرتل ]رجع ي0) اهم هع

 ل ةيمهك اًساَحا عير امرا كديرش ايامه هيون 1و وه! اَتف وشم

 || اًيِلْمَماك دذ ثاكثتا ايشمعَ ٌماَر ذكَو متفق اند هن اتياخ اثم :راكو اذ
 عاهل

 اعاني فلج :كمشعتا »:[ وتتم دعس

 | ا اكو ةبوذغم باجمري ليَ آم عباس : رمت تبجأ ك4 مجرد ا

 ٍ لكلا 515 طقيؤوإ كغ غلط ترب 05+ 2 0-5 [ةيرأف

 ْ (تْيْن] ضو دو هوس ماذق) ةيزش اف [قردرشت ]رب كغ تارت تاننتخت :

 | وذو ددل ربور اهكخ وج وركوب شب عيبك ذم ا قمرا |

 0 ايريثا لمحات رش و 21 1 1و ةقهاش اولتتفاو ا

 ِماِلَوْبَو :خال] شلع جعَو هن هيو اع يلع اهيوحا ذل
 21 الدعت ) كتف ةيرنرب 16 طهطا توا عقدناو ةاسو

 0 ءتعقمب زرع رهو بخت نيؤيتي وشير بجرب 0

 ا]قكيذع ثمتفت نثع لع ]عج | عزب تيارت طبخ ور ْ

 اكياعي ]اجا بط باو دشؤر صرخت ابكت
 !اكياتيتاث هواري وسأل نيب اردو وْلَعْل تدق ١

 1كيلو ووش هك شك تفي نكح كم

 0 انش إ!م اخت هتف يأ وتاو ملاشأ _ ْ
 رك رجح :خوتع )ومش التل 1و دس من عشنا اذس يولع ٍْ

 ١ 1ذلب ةلورت كيا ففعبر !ةظخ وير مز هه "أره منع عنبر رق | لاح

 !١ 050! افعطتكتسم ديو عم فازت ل د3 كرضغ هدنة ود اعجَعل 8

 2 2 2 دعما لزم يعد اعز توغو ر1ذ5 يدك ه3 كدذم عرضت |

 ق3 11ه طم ك تكي 51 تلتف اَنْنَأَي لمت مشل خا ٠ْ
 0 ا ع عع م سبب تيس دو اسم 1



 اك
 2 ىو

 | ك

 اب« زهإ طلت م وسام اوت ارامل! شرع لغم اَقءاان

 0 مشات.رتر 2 17

 |ينابرماتتملا ي1َرْه عمرو تن 20

 اس را تيل 0 ا اد 0 بايام

 ايو ةاَز آرت لد! مروع )اخ
 يدا ةلمانؤوا م : ول

 رطل الاب ]و ةيفشل ع .ةلع

 يو اعم اس اخاف ءاعتلا كر

 ٌةيساوب جاورغ لا يو لعشر اس عورات اق ْ

 ههعنةلع وشن اريمروطرفو اكهييح الكل فرت تجارب
 ديكو 1 1 اسايد5 1
 ةبكا ديو اترع ترش 1١ انيوثش ا 5

 ٍديناكر اسيلع راج عع ز) اغس 0 3

 كثلألا ةةلورسل | بيعت 00 ون13 هيؤف ما
 5 را هارت لب نير لدعم نايم يلع

 57 5 تيقولت كب 13 نة 0

 ]يو اك يرده اثسَر ثْيََعَو درو 0 يا ضم

 ايوان ورانا ياام منيف تنل روي اَورم1!11!
 ابن اج هيلع هاا راكي هلل 00 شْوَوَوَحُم

 وانو او دول

 ايلا هازل »ه كْعَلَع ىيلوع و ند

 ب
 ميمو ف !!رِثَمَو

 دشن لوول 15 ا

 يوكتلا) 1١و !ورَصَعا د!
 ينال حي اكهاهْآْلَع 2

 ص

 يعقل :طرطعب وسر قو



 اد

 ييرإملا ةونر أزداربمأ كبير ]نق همك

 نوف هنو تْيَن]ةْسِحاَجل 1 اعل وعدو

 يلا كامارو يلغباري زي قفل اْدي آكل
 شف 0 :ثفل عمت تهيج. 4ئازياازد ناك

 ا 00 لاف ار طيَوْرصَر اسمع انيمي اًمدوعصت

 : اسكن هوم غش ظ
 7 تكل ابوس 00 يس

 اسنانك 1 ]224 ثلعر كبرشا| تمد رشم
 اقختااكذن زر اكؤفه مجباتَدوا الر ترا
 1 م برشا
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 ارش ةييركلاعؤئرس عش زوو يذم ا

 ا هاتر لطي وقر ايست
 ا! سلاتئاشائب ]كت مو تموت 7 18

 ضروب 53 ]ووت د ثقل ]عمات ]هارت ]هوب ُتذَح اسنوقو ةلدوكو َوعَو

 | عرن لزم تدع غلبت ةاعبازاك ادب كثي غوخيلاتاكاتؤم
 زمنا ايو ريوس لوزن ان وهات

 0 ةلزع توشا اه ]اف طور ع يعاتب 1ث عيزا ْ

 دة ينوزمو رام انكار نكاوز كيكو هتلاوذزخ تمض
 ١ تدخر ب اَهاَوََرَكَي ذربق حز تغباولتن انج او ةليتخإو 91!رزقشيم | ظ

 َّ 0 *و لوم مقرع ض

 ريبزته ار شا دع لزم * ردك ل تيتو نا كيو اللا
 "وتكامل دك تفل رفرذ معذب كو

 | لاو عماري ةرجاولا ةعمزللا ةد لاو 0 لونا

 | طوف اك انهم ظذاع خةيبعرت مشاعر ةرهشو لل اتغأ



 18 ح0

 ا رارم النشر مشنجغ او وري رثب تجاه الضو 1ك خ/ضزغاو ليل
 حشا هرعت 8 ىرعف ايلع] وز | سكن تل]و هث ةبراقم]تافازتل اكو ]ذو هَحبتف ممل
 اس متع! جاافق هلم ديوك يئس هيلع اهتمام

 5 0 د تطير ياش ارم لقرب

 ميج كب مكلش يمضويرخا»
 5 0 _ تبع قزرفأ ب تاي زياع

 بمرعلا دوشارم م هرحزت مح اجبر 0 ءاجكتتإا تع تنين 1١ش .

 رز ديا تفق 0 7 00زوزاكي ماس خاص وعمرو
 | مضت قارس جهزت تش اور .معل اري را ارهاق لرش با

 ظ اج امو زرع راعرلت عمات يرش رك يقيس
 3 1 ها مهر هجوم ظ

 21 ةلوه ترجو موعلا تاجر ا 0 مل
 يدر !1ذول ! رعد د لكي للاهل ناو دهش لاهل وشعرعكا

 ضم اليك كدانوزجكلا غاب الرام ءيؤغرمأ اقيزيمزطبخت
 ||[ لَك دة رخا عج مب لادنو لئف طئيرف ب ث تقدكتشا ريل ] اذه طتقعر ؤ
 ا مط نكت 1051 عه تير 1 رئي رخغ قل ْثَلاذقرخم) دك )رشات هت 4
 تيك الو وجرتد وح درع زرم اعمح يق 112 مت رطل تن اذم هع درت ارك ررْخ ا فاش اةعالا
 وبل ىانوفتاياتلل 00 0 ا م م

 ا وكيع ب وش ]د1 إل لاهلي اتيربت لوز
 ى © . لاِفَو ب كور

 ذي اكيو عفر ملم تلَكَو ةةاسعلب ة انرزمص مور ْ
 ! ارش ايزو يلع 4 1ك 0 |

 0 يات ذ1'ل ثنةكرت تكماَو عانت ارم تور ا
 أ

 ١ ناو َواَفَش /.رحاعالم 1 انوش 2
 ا ناو ص) »مهنا ربي زبسؤفَو هيوم نازل زف 0 ا

 نر وو لح سسوس

:0 3 4 1 

 ع د



 0 ا احْز وْمَل لك جرششع م جقت ١ أك اهو ددعش وت
 ظ ى طكز ذر اكل شتت ازيك[ ع ب +51
 مدلل ومعك رش تير رصُش رع >) كو 1 0 م و هاي عو ثحاصلا
 راع ماهو تشاد بألا 5000 آكو خمسا

 ا رم 0 0

 ديدان دك 3 0 دوت هاتان
 85 ,زيشلفو اور وزتر وزنا مي 11

 0 طن راند هل ا : ةنبق]

 وفول اا قاتم 1 0

 َ 006 ايلا 2 ]ج5 ]لزم نع

 ورشا 0 بعروو ةفيهتدروت نمر ارؤخلا

 توتا اذهل 01! ترامتز ء(ةم هائج !إغ تعاصت :ءاحلع
 ١ امرا غسل ةروزلا انه 00 ا ا

 معز دبنجإلال ت]دئرْخَو 2و ئ ]ب1 نعع انك قزوشنم ليم انك
 يارب هزاز اتفه ؤم ولاشك دوم رتب ]كم

 ْ زعابديعات ]يوزع ررش 1ث 1 رام حلا لع وفْساَك
 ْ كلم جوال 5 3 5 ةلضمز

00 
 . طبت 7 آثد بلمونن رمح ا !1ئقر اع

 ا 01 كريتر إب

 6-52 0 مخ 50 20 ا

 0-2 نيعاذكبة0ارغد] ثشل اكّيرَعأ
 | يمقرنف ]4 ةنيرت1< بني 1م * مزز ليز جج يبيع :لرشع جلع

 ْ لا يع واواجل هب م 6 ١

 ية تنل 0اس سوسو جوس يروي يس يسوي يي يييييييوسلا

37 



1 8 

 مدإ والم ذم نملك ا هب اوبت اه +'ةمكو وشف طز ]ةردع

 يسال اجامل يعدو ماين لمنزل نك انرذك كل اسنو

 ظ دة رت تلقي اتنوتخإو ان ل خخ ايرش اس شرح
 ]و3 1ركست ط6 مويماو ماش 19 لكم راظزجا ةلكتناو

 يكشف مو ..ال]ر طن ةدأب اكيج وره ةووس

و ان احن ةرقلا يدرقج ةسعت
 ا 1مئشا

 ةديسو» ةبع ظعوْجَ دوفب مصر هنلع دقِزْرَم هتيزز وشير مؤ ) !ورْود

 0س مح 7/ةيكع يرن كزَحإو بيع ريت كو قير اشتا

 ١اث1ثلافكام دب عرقنا اعْمِظظ اع يسؤح + امجد لن
 ا و 11(ةرش نو ةبازيهويشج اقجدومر ثرعإو ةعيصم و1 هنن[

 ٌتاِنِماَحْر َعْسِإَو اهرئ.1 دج اميم هغاجتتر 6ع ا او
 هله امل كلاك اتيب تندر 1 21 اسم! هه ]عاوخزما ١

 نيج ربة اهنا مهي طعنت : تصف 2 رتل ] رس

 :تجنغ دلب تلاغ فز هم مي ريو صورا

 امه وتد ةمويزشلانيو داو

 امذويج ولع اعلن 1 ةايف فَوس مْ خر شعب ارثع أ كتأ
 0 0 خزي ماو 1

 ا 3 "6ع 1 اهو 6
 1 3 اعيش رسم تتلاذق

 هيؤيرت غني اَسَيِمِذَحَو م1 1

 وري واو يو لغم لَو جاع بشع 6
 اهزيرعويزريماتن علا هو باعد قرور خم الخ الا

 0 لا يح ياعم
 وح هع ملا

 يزد

 ظ 00 ادلع تنيرش كا كاك يأ اي تر]ر :
 قزآ ١

 كا 0 93



 ا ءارلا اهب 2 مثَلخْ ا ثورف م١ راو رئقناب ع )شعب

 | ذاتزمرتزعل يبو فرت 1 :]:!انكزل كي م
 راقد ةزلا] :ةرلا اتيارذإ امعيؤخَورُ اد كان
 زطدشاعرتلاريرجوم امزو و تلكيف رش 1 7 تين

 زارا رع ءبْره ةيارتآو ريغ اًمِمْرَه دب ةتبع اةتيعر مررت

 3 رات طةزر اجو 111 ةلرٌد]َتَفَرُف هامور

 زا قطو ك طيار طال اعل ةلضعت يقسو ارتجاع
 ا زو شاوز الغل خا 1ًميسيَح سل هن لوز امو

 موكب د عم تيل تليغاك ذولا

 3! عيش و1 رك تحرر اورورأ» 1

 وش اك ود نقر اريح تدرس اما امرت
 الوش 10 افرَِسَو ايميل ]د 4
 زاقومأت دلع :مزأك عب الارفلا هت 231
 0 خو ن7 هانم اخ
 ادن ةفمركإ قرم ةفيلل ةرش# يفيق كءانَح

 ةثيد ]هت ربع ةقيرل اًهيحاعم غش راج لد
 و

 زانق
 7 ورش اير أب :هنكذل :مثكذي ةئبد]3. ]يو ارت

 07 الوش ]رخل اوك تاغ تن و1 هي كتيب غمت قوت ةزادِم

 تار د هس يشترك فورِسْفَز اهْوج 1 ار
 واقي اب يقيل ربو ميرزا

 اواو مرات دكلُيَي رب هامراح ةفشرو

 اضن اميل 7
 نير لزشألا قم هن و 25و ىسُم حتا نطو
 7 1 طعكو 3 ريثق هذا لع
 0 7 3 يفشضتشنز ]ور اًهراعو

 ني ) درر تلطموأة و ف



 ميش 001111100

 0ك 6 انني ياش :1غرلتك ركز
 7 0 ودق : تيدر اك ع وْنَح طاشنأ © نم ايل

 سف .انيانزعاج) لوقو زال ازا ةركهتو
 ىسيتبن طن زيكا إخ دز حزبنا لرشك ذوو نيش فؤاد اخس ٍاَياو عنهن
 ىسياتلاب مسْفلارَعأ ل لو فج روتي اهو

 2 ٍ ري جدت اهو ارغب اباَرف اَسِدَو واو تشع ثدي

 م زانت باطلا آه 151 ريش ودي اورد رع
 ا ا 0 راسو او
 1 كتا15ةورتغوتت 3| رب تهجر

 امهات اَمْقِعَرَت ا َجْرَكُو اتي
 د

 اس اعز عرس ةاَوْبْغَرَذ طرت
 اهات اوزث دعا ذا اَيْمَتمالَو 5 فراش م : .

 ٍ اعضتأ 83133 0-00
 مل كيه ٍتيِنَحعْمَرَم رت ]عر اسكت الموسع
 لارتبا اكال هباظرعربربا م دلِينأ
 2 ا رورو و

000 11 : 2 3 0 
 م كلو 5
 ب 00 لّو_ديت انوا دوج د
 اًرسهشلا 0 يرام راقت هن
 1 للدفع الا ينو

3 



 31 مخ ييرث ]ب اوؤق مؤغُ قع!
 01١ مور زب انا
 و بقاع ذك مْردْلا 59-1

 رب مجِِق زادت نورك
 5 كك دوب يا

 اح(نغ1ا

٠ 
 اًكِيوعْل!يَرْماَوَع 5 َتنَْو يي ائوْطَم 1 0 ا

 ل 0 ٍُقَح َتن]َليلَي  لعب عي

 2 لييفزَت 000

 اهنا ب ا
 + موا رز كك و 1: هو لانك

 1 تيمحإك ]223] او

 !؟ ىهرع ءائاك) 210 ىغشتبو جارت وك 1ك 0

5-0-0 

 |ةاسن ل لو اداوم 00

 هك كراج نع "جويل نيد هاو 0
 ْ 1 ا ا و مح هود

 / يا ازثع ةلاتاو ف ل اًيوحأم اج ةلتمالَر
 ْ نإ زن 25كم عب 11م 1ك 110
 ١ قرانا اضن ؤعياج اا ا ةلكرر عراك كامل كك وزال ثاب
 ا ل ارا عئاستنس اك ناتي ]نسس

 هواغ تعتز هنو ومو ه !كياش اكفنا اكوتذاو ظ
00 2 



 ا زاره غشرم تزدعاو !ميتانتْتَق رم ٌتّدلَتْوَل
 تتوج و ” 156 0 قرن 16 انج
 اكون )اف

 2-00 نوقع تس "لف دعيضلَوتم
 دلك عت ةعفز قررعو !جاننلا علت هعيغ عِجيِشِرَيودَو

 ٌكَفِش د ايام 115 معتخر م فيرنا
 مهصإع اتاك وم تت وخر جن ر] كلر تيحاهلد )22 2ريعوتتاو و

 11 د 00 موتنا تقي 0 ٍ

 اعتاب برت شف ةكراتصلا
 - (رييسفطو مريض اك لا ةقرام اكبتوار ٠
 تنظير هلا اس انكم 1+ ةقراَب ارك !اعلذ دن خارق 00

 رهو تيل اره اكيد طفو + ةغراج ؛اكتكؤ ]وا اَسنَرْباَو ْ
 2 اجو زمااج طير تناول

 فوط زم+ اجلها اكو هنأ
 ْ هاضرلاو هاكر ]و وشن اوكف هور ااه 1 سيرو طب! طور

 ظ !هاوراوربت عابناو جاها ميازين كو :طغقناو ||
 9 ناش هز روع اكان العم

 | ليوا ابنا نحن ها دوو ننغتَوب

 و 6 قرب فكل :د دجسف (8كيذ و تيشتملاف هرج ]دلك
 أ تلج ]عضل قرم غيتم :هتباوضر رم ها 2 ةع]وررت هتن]ربعت

 2 ١

 ميك وقسوة قون زوو قود انيك د ظ
 مليش هلا 6 رار ريراولع تنب كلود رنجات

 ليذاخاورثو هلع دتنا ]جون ريعر ترث ريا ور وسو ةرردشما |
 ماقومؤةبتوئازماث نسا عج ماتم اكامذ هذأل جوبز برتغال





 ا اتئئات لت 1و هتباز باز ظ

 2زابريرعُوُسَو اود دارت ]ارتد + هيلع رب دريود ممل 1 و

 دجعل 515 ت ضال الا .ٍ
1 : 

 اسم هنّيويع ةرياتكو ا[اتْئهةايل او هن 2

 هاذ ارز بج ةوقزب زا ذاثةإانماكو
 ! ة101] ينشب 25000 امو اًمتث هب ] عك (برنخو اكن ثَبَح تا ثَبَحاَِمَو

 تيتا طرم اك ان 16 زور اذن اسيا هورمو اعزب يرتض هيج |
 ل نراودبب 6من + مذتثراةدجز ]زو اير جو دل انرمو
 كلن اَنِلَج بيكد او ارنا ©ن[جورؤز هلا + يشر آو 'ةرشب زد اتقن

 نبينا زب ذن زوو كن : كو ان تكلي دعرتز 001+. ةدي ]ست حرغ شالا

 بيبرشضاقر ب بيعت وصوتك بْن ]كي رو تششلا] يعلم اَلكَتَت كب

 شيريل ]ني ع 0 ع د

 ايري هي زاكي نم تهلك كنا نما كنج زبؤر لاك اواي ْ
 ل ._.. | لوفي عورتا اَيْن) لَك ِدِخ تلعب 1 تلاعب

 فَ خطا نارك برسيم افاد
 فيز شادو وتم ل و 036 هي اشعة سجس اذ

 ا اَسَج 0َيفرفزثاووس اتم انين ربو
 بجرم ركع هع اكلات جب ذعار اكن |

 /اكشلاق 6 هيمو © الوعي هاج ْبرَعَوَم تشو أ ايلا |
 يمت وزي زها نيرو هلع + ورغم اصح رق جاه
 ةتبوق بج ا عوبش ا ل ال

 ظ ايا نوزع طزوقو رزاق اخرا
 | تكاغا نارا غزا قرفوو ةرثف 2 هنقد يدوس 4101من مفرش لل ووسام فو

 ا -تئ انج اتي وا اي ب 5تنكفب اعطال |
 اهات كلك اطَتاَتاَد اول روش ْ



 طق ادن راع : ج تعلمي !لزعتااو

 5 . ١

 000 ست 0 قل اهثارنت يطا اوراكيزب يرمازآق

 عمو 0 زر ايو ارث فورا : 141 ظن

 لاف ارع ا

 | بيع ةليق عرق ١" نوتة ةرعاشا) أ 026 كيوم ١

 اشنعو 01 طوثبو وعيش رش سرت رز ئ زتم اه ؤز راكو ا

 م كغ ارشا نإ ةقيبنط تب + او اشار موب ظ 1ْ
 | هد لت تب ماع ١

 ” ت2 زرعت 9 د د17 ةورلوقأ ا 1هونررعطال ْ

 ريجرداَو ديبأت 5506 سال واع سا

 2 ا 2 تي ايو
 ىيلق غمزتو هدي ت] نرَعْدَصْواْرِم لم َيَب

 --- 1 مق ماَتِضاوَكر 5 ٌتنلفَو

 اذكار ووتشا اه اوت كَم ةرعرتمو اني ذات ع ظ
 اك#الو اينو زعم محرَع همات انوع ات هب اتكف ْ

 لاكش ضرابجس نور اذ كفار عبك ثني ذكيا ْ

 يك يم جمود



 1و 0

 ُُ 1خفروتيل 9 امن 1ةناجنإ دزرزشد اجيك شريدؤأ 111ج اينشدا|
 97 ايفر اكو جد طعقا١ عج لرسأرز اك اك دل زل اضمك لكمشل !زع اوراكل
 يفد وربك اه الخ + خو هعاوتلا كورونا بصح ا

 ياو 00 عل ع دع جم
 قلعرت عاشر اريعاوزقسرعور ايو ب 00 نقال

 0 :ريشرداَر اَشَتَساَع ةّئرل ايريكي 01
 ظ ها عاشر دون دج ودمي ْمَل) اهب ادرك برب

 ]ةيديعَو وم ٌمالشنا هلع ءوتررخ خذ غرك هلا اك

 20 ةعزمجوب اتم جزينولا لان هلق يكب زي ل
 عبافو :كزعاضنُج تناك ورطة لاوسيعرثرهم هيام ريشرلا تا
 ا سقوربلولا عر عوج تركت ة15 :!ا جم كورا ورود ةمدحاتما

 طار رونو رغما لا م

 * حام ثزكيزاخب |
 ا هك لة يزيرخ ل١ اي هد] ركعبنل

 دي 00 درست هيلا دو
 د سوورتم لستر 00 ظ
 َهِدحَو هقج هلريزم هله اكزيشرلا غلو ةبغم عوزع ا تأ

 ا 06 م هلك زيزيراسم هجن هثت) كحد

 ١ انئز هعازنوو اع كفا !ركشع د هيلع بود عل متاح
 ليلا هما طرة زري اون اك هامل 15151311
 رعاوتونيز ةَعيحضربلولا عكر او اي زبزتانزقسب ٠
 ةبدونو يوزن ضخم اخد 0 ماما راك تزهو |

 0 اب عدل عت قدا أ
 2 نازل جات تع دنرب هلا, وم ا
 ةيراقعر سورس لا ةيدعزمب عينت ايزي ولع رسدرتل ا

 بد كاياكج وجا متو ماك , لوعتيزيرب از اهيج ةئامو

 عدل



 ظ تت 0 كريرشال رش ؟.اتن:ريثنلا |
 هيج رباع راشد هير زينا لذ ] لونبَومَو

 رار و ونجرخأ كوم 9
 -- 3 راو ماشا دا ارم هباتص تريز اع
 0 عوام اكمال ومن تغنت ا ادام اقرسارتلا] نم اتيل

 | لمع نشوب : ةرزيزب (ةبلو دل لعام
 | لعب ةراكو رج هيج اب اخيبشر ايري يريرتّرس 15 )) افيو !!:شكناب يبلع
 سيرها ةردزم جو + ةيط نهال اجؤ /او اكواد ات

 0 ل عب ار اكف هتيزرع الرغم لرعش عرج

 كمفْؤول اس از اطِثم عضزما تي ذ د ارتب اضاع :اقرِصرتتإَرِم َميْحَو |

 اكل ناو اكيضال)] 217 اتاك اعراب بز

 فت احاءزيلواييلؤنازيزبو هان وهات تورت ع محا

 هنو ريزت هداز بوز ولازم تو عجن اير اهلا مستقلا
 ل م لع ٌ رح! 1 نق ا

 دنا لشكيو هع ةجرو طراد ملال تدعم

 2 ٍَش ا حط ريزي نرحا عب ةيريشلا]١ ظ
 ندع نونا ميما يلع نر 1َسيكاَر ٍةكماربن١
 | لهرم »علو ؤافرْشْرلا31كنازي بن :1 متت اِجرْش داو ] ترق لع وتْساَو ||

 ا همم لاو 12 والسو ةيطايكتا 11و 13
 غيبك زحمْمَصج او اب :|ةقثا ة مومو ردم كولون ترو مكاو ظ

 يع ]زغلا دس ٌُيَراْسَو 12 عبس عم 5-5 00
 0 0 8 0 00 ١

 نيالا
 ل الهتناوزم ا كزاعب

 5 1 مال 0 2 3



 ' 7 5 21) ]سفو ةيلدوم وسو ْ
 امانا مَِسْحَلا ثَ معدهق ضخ رسقكم نت كر ظ

 ظ امر اربح اعلا عمر ءاودارغ 1 ل كيتيساءلا ار ئمؤ يمال
 )مغامر لكَ هتخا ءيتقم هي عرئرملوثارم ءارزخإ انو. طعيض 1 ] اسف

 |عرردا اسيل لرعتشم 2: امو ةمك1ق !تنثمسا 0

 ١ اتجاة رة اتوط ةديزيأادو ذب غي (ة0ه ديرو اَو
 دك يس سيو كا

 0 2 ةنذك افي وذ كد لجرائم يآ
 مط ناك د 1-0

 ام انيرِكن ]و
 لزوج عزت ب كلا

 « ارو ةليع 0

 2 راق اك 1ك دروش قا رو ا اي
 هي 0َ2اُثادَلَو اقتل ارم كب لا سيقع
 روم ردم اورج عزت دلو

 عبو م 115 ]ع انام يل ةداك
 يبلانا كو 0 تدع 2

 ويل 26 1قرم 2 ادبي 1 ]تيل
 يرش كناري الزم تيل اش ماا اوم
 هييبعطي كنز !وزكل وب 0

0 0 

 - يدق ماتكلاب اللا
 ير هلل



 فروت يغرم كوت د رفا ثا كئموشنلا هلباقنالأ

 - يوب !دقل فو 2 رجم زيزيرت 57 ؟! تير!

 تبهيرش]كد اُعاْعَو تك 4 يوناو حاْؤدظَسهتِلَع

 | رجلولا انيجاج لزع ةعر امل ةيئارثلا لرجل ابو ةيكق ذوبان
 | افهزن ةداؤرما راسن اليبع اتسم لشق 0:16 ارم

 ٍ د صن رم ص ال] ١ ةهكاتاو بنوتات

 0 مهذا تتم امك 1[ ]ونين 1 فلج
 !اروختف زنا إك0514) اوكا كيف كا
 6 امزح تلا ىوجشب 3 1 1

 مخكفت ث الزل افْوْعَو ةَجثع ثلكجأ ١ نع ثمن

 4 | 2 اضبأ. بنل اكو 4
 ريياول اب هفوثشر دز فل 1: نات
 دوخشا داي تقال د كلك رادزت اموثش و وس وش 0

 رورة زير جوال دقي ]جفت اطمْعِب :

 احل لا دليلا قش اوس اا

 نير !انارير 1 اعقب تعي انفع

 : دولا هيلا رجا ديرب لاك ْ

 | داهم بببكرترباولا يعوارب وئريزب ةجاتجزيكل3):1 مذ ؤفو
 ٌريِرَياَي رخام لانو 20 يلهم اوشا تيسر امن !اذ |

 دانص شت ذاع هلذفؤريزلاة يرمز اكو رطعولزخ ءا[ج دب >هنتس (كيذ إي
 هر ثريطس هر تدا اهم تن)وت هكر هت رغ رد لشئ رطت 6015

 ع2 ةارسأتو حنش هدب 1 يع اًهرمر لصرَمْإَو

 0 رجعت او ضرل ا 0
 يع 70 غم! ]لان 111 0-0

 ناك ازعت وئبارم ينحل لو وش ا ١



 وبر ؟وؤخ يلغي 1عورجسم ةلاكةا7:!ر
 500 هيرابرب اككل15 افي رراكز ا كنب

 فعن ]كلِاكم ةيلكل اب ٌمكَفَسْو) هذ اجيك زتخا اًهْرَج ال مكعت ابو اضم ظ

 قدها

 | رنتي انو قد: عض رىشاجلا هلك تيزوب اية 2 عفو َْمَسَلَ اَهَد
 0 ازرع روزا نقول وك الو طا زل 7 جلع فيِجودؤ هلع واعر بلغ اقم وزد !مؤنتد طثوقدا عقل |

 ظ لغة زخألا عم جنتل 2 لوط بلو لعتَوُم امس 5
 || هلو ل 9 ور شح عزاوي مكر هرم عئارع قرب ماج
 ارو > ممر طترم فل 01 3 ةينمارست 1013 ]2 نراها ا

 وسي اقل هذاا او قود 12و : اكياوس السن | 0 1و (ةزداركب اهلعو ذهن! ةرعرشبكا راو لع امتنا لاف 0 ولو ]وُهَيْو ون 25101! ريع روزخات 6 لذكلا
 زكو دمّرفل] يح ا 0 كسْينَو ايوب )زم |رثج
 رد افلون .رارتغا 6 يشوبها رقفارعن غرض ارسْشإَمل
 عا عز ملكت هذدارم تزعل ذوي ةماعلا واجر غم ونزل +
 ساو موج وجد ع دع ني طم < معن

 لاو ريت العر ع اينيع طلشت و لاتضارقوت بس 4 ا دةد1 ع ند! لمعة د ازرع ار اكتناو
 0 نع ذ1قبناوجت 1وقَعلا لم ض

 0 0 ة 1و 7 يزل

 انه 01و 0 :
 | م رب هرج وعول 2 را 0 2 ّس 1 0 2

 -هددع در ثمكو
 .: 0 م ريكترا نباح 1م

 0 262227727 ب ل ست سم

 سيشافتل



 |[ 1ر15 ع 205 رر هد احا يتم مفارش
 ةدِاَمَراكَو هْنَع ات م زوال كلك ا

 الربع ب فار اكؤرامل 5 رامَوُسيَو موك + د م

 موش ا ]كغ ةياورتآو اَعُيِسَو هعلاراكيزج رمز اكو ل علمك
 | فورت قا 0 1 د 123 ]هرثآ |
 ريان + هتقيلغ راو دعهؤؤم دب 6 ركاركف دياره! 000

 ربا راه عر نيج ذيل

 6 0101 1:2 ]وم تحمل ون اد عوني
 ْ 3 نك وشو رجل انا

 كين طاماعاودكر 001 لش! آثْفةلرو تعي
 ْ للا رموخر طالع دية خؤش ث 1115 مرتجل) يككو عمج امض و
 ظ لجل عقل : نب ديؤك از موه خروبلع نجا[ له هتج]زرشو ةلكيو
 ١ ةتركوشا دكر تثا زينو ةفؤعم ا و ءملَع ةتدد 3 هتيازرشي هوت

 | هرذا2 عمم اكزه عض اذلز اكم كور فلو وما زنا هل عدلا
 ومس نب دا وعما اا تاب
  كريرنزئ الاي وتزو ماولت انك 615 اش دل عمإ !]يغَم بت اَو كرون

 | رداغييو نشا ل1 هارافزخب داس لشر دز]#رثر ويفرسل امامسل |
 فزاع مزيد حرت ارانب علنا
 : اد اضن كَلرْجَيَر اكرت اع ؤَركرْم ىفو اتا اهنا :1رتوم ]يف

 ار وراك ل ِهْيلَح املج كو زنا نكي 0
 يجر ت1 ةد15و مق هيخا ]وذم اطياب فلا وزع اناظبا ||
 ثد دور اف طلع هيه 1 شركت 5 00 ا ا

 همم ١ عم د حمال 000 قول |
 ارد ورك رتع افلا اسمو هلع م2 دك 0 اع
 ْ ولاول 20 0 متزاب كيمو عماد



 ١ ] : تاو اكل رند !ريرع» .5]6 11ر6 زهد ا ضيطغَز اك ِهقئاومْ اج
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 ارش ايوب زرار بعير لقتال 4 ةطتفوثاو شو 0 هدو كرت

 0 هع مدت 16 انج وتب ماظل كرات عطا ]لو ]وم ذْكَو
 غلتن 0][ميز اهب هيلع اسمن ثذث لتر اسيع !ر ثنناك :و اعيش ةكشاك
 روزعقارثر ارض ماخو اصعؤزتيلا هن ريب :مْرَو ار اح ُثبيم] اس 1 نت
 مثذ] ترقنمر ادد )زك لكم مدعو و ررملل ةعكأ هسا كِحَوةهْفدَع عرخدج
 رائبزرغ جلا ْمَواوبرْم1 01ج انه !ٌكِلتْإَحَوْمَو دمؤفري هاش 2

 نب ؟اق مارت علب ريحت :تلنع ةلئل ملكي ثيود.تاغب ةلثل عيش ظ
 لف مز )]]فو عج عدد 0 رركب 1ث هلم مره رلاه عتماك ةذعاهتنا

 ل اوف في طز انلشم ا

 هدارابو: )اذه ذذع طقرإَوف 7 ٍْ

 ' ةزمهرل ا غ >ارذا كرمه ان اكُو كرش ]تقي 1 ويزَع 3 ديداْلَف هئيزرش
 ْش هاتومأتاةالعرو كوتدإنزاخو هللش ]شارع ل ْ

 تناك »الارث هاتر هدم اور

 لكاس م مال) ُثنُكاَحَو 14كعآَ

 00 لا ا 4

 رمال ند: اهذليوبج محو 4 ةرركتشوريامكب ةلئرؤ ارب 0

 ات ]خ هن]ورشو هسؤد لع اكنات هع مان ]ةمن]و هتانهرم ا
 ور بكلنت(جوثيد) تلح تحاك ءاكلا لير

 2 ريكي ذئب طاعةرشؤت او ديور يش عئداب عيدك ذَ] ل ور اذا اهتاتحم |
 رويختتاو راقد اوم مِلَو ١ 1ٌرِساج نراك ع زرد اوشَح 1 2 ردفْضَأَو هن هلررغالو هيرع هاك 52 تدر طاررثل] اهب

 رزغلا ثيمع هاو دب] ردم ا
 | عاتب ءارؤعل) دنع ثَعوووتع كسر اهم سر دس 1 نو |

 ب 0 0 0 1

 م سس سس سسس

 لفع



 ٍْ لام هرجع دمع اك اة ريثزل كرب اناك غلب نكرشل هذ هدد اوزاغب
 | مرتس طنا شرك 071! 1+ تعمر امان توزر اًموزِتلا ماَي2!1:)هنداَو
 مامات !ةقان# مي متهرؤوت يركن ذب هل ايَواك امنا ِضاَر ان اطيزكذ)
 تزعل ا ضلوا راش ةروتق دنس اور
 صر منع هدلاوض 0 4 1س ارم ببال 5 مرني مدننا
 ظ مرر د1 علكرا قدوه انه كا]جثاجرعلا ا م 1م يبرر ةؤيزمع عل !ةز ١
 هل ٌٍّ مف قر زنا تبلل هه كارش]تينتَلَو
 20007 25 قة بس كرش قرشا]رشل ادمع]َنِم كركم نلت تهز |

 ريال 1 وللا: 0 ا

 ادزيال) الوم رسب 0 0
 هبنروغر انور ودا اون. ]قرت -ت

 َج "ا ةلشناوءايخلاب الوش رك ير لدور
 نلوم عضال 1 ءالع لرش 0 ا تبنق 5 لكنك تلا
 0 يزرع هس ان ضاهر "ونيجْوَرْشاب تبها
 ىنئزّْم انج قص جسام ] هو هلأ دل اربع درت

 زموشنا عرشرلا واول ذيحر قيال ةرورس

 ىف واكؤنايوزجلا ةيووئرعفل هه اعف كاان
 باقر تال ىس)ْدَعْيِب فعِئي ومو 1 هل تلم

 1 مميطرنع اقرجغا]ب ا

 0 قلطع لراوتزل) ين ردنا 1!12 رون 1

 1 اه حا

 زاك يقرا ةزرراكلا نمل

ّ 

 ل ةشقو



 عش

 قلاب فوزية رع دل اةءريد - 99 م
 3 1 ؟ ل 00 :
 دوزع عاَجْياَو ايا ع تمرم زج لرش

 ندر ذا دوق عارك 0

 20 ع مدت اق د و تيرق ]اونا عؤفد ممتد

 00 ا

 ١ امي ]1/20 اديمش عضل اكَو ظ
 0 0 و طريب ا 513 مع

 اوت اشعل اراقكْبم رم 00
 هققنَتو اتش شرم غفل 15) يسرع اعنل) هرثو بالو

 اقفكءاع 51ش آر آم 151 ثيَِح ” ةحاتت هو تللاو1ع )بيب

 اتوا واقف 150 اك هب يجشن 1 مدَتك "ل ]رت
 1 ةنيكترق مكر اتش زان ع واد ريداَورَج] ذ

 اهتمي دم ع . اكيدع علولرل دام كلل نع
 اعراب ] اهرثباكاع ابشر ارث

 زيوت ا اثِ يشأ ا تن
 تع دؤرغلا 0 0 0 5011 تلو

 شو ا ادرإ عزمت 7 ا
 ا 3 امد ل151 ظث) يكد با

 رست هلوم1] جذر : ًدَماَلَع نيج آر طبعت !

 !اكَّرك ةينيإل 4 ْ

 سة بي 0 ا سس سم ني سم م و سس يس م ل

 تا يزل 0ل ف كو اهل 15 مَع :رونج قالا لك بو
 ا اضنأ

 | اعقشاةغون) يثق دفع ةقْلو تلا اود امامي ُتَلْغَج



 0 77 زعم 1 0 0

 َ ابو يا
 اًهفذاةلجت يتم كرا او اكر 106 مه هاو
 م 2 كيث ل ةيئابغ أذ ) اموت جك

 هب او ةءاتَسلاَو فو زو

 للام مفاَمَْع ظئآاهئبإ دس

 صفو رش ووري
 أ فيون نحكي

0 

 0 ُ ه1 2 02 و

 . 0 6-0 كنِلَج 0

 افيد ران طراعن غاب علك ايدو كتي تايلر اكبر
 عاف نقف شم كرك 0 او

 م سنن ) ل كنف 5



 ناس درسا اوشألا عب 00 ا وة نقب تا ما اقلقت] معو اعملا 0 ا مروع راكو عج واكو عرج اركيرثلو اكورد واكو روأرل] دغش مشل ]طف
 وثخ] بع اندؤمي]2] طبح تم ةكوُمسق لمتنا هاممٌوسو ركل ريش اوفو دوس

 بارعة نا ]ملم دب فلك غتْش ]وم 3 0 اذانئاتك |
 اونا كلذ ةقواطُم !ىزعرستب رك عَ هر ا يجف لوقو ايل
 ا "لرش ماش ادار لفراق كشفوا

 يغدو زاب وير را: ءاْرِغت م اب 1س لا ئعم |
 ريولعتماذاك ءاكجناوذ اتي ءاهزتأو ةزضدا انشداؤ برس 0 ا

 ١ ىم (ةانجرجآو ةثيللاب ار اميل! ؟ابزلاَو اج 98 !جوتنعرشت عئرتو ]
 ظ ىوثدل وسوم اكو ودور موجز رشا أعم
 يل لوس مرة زاسْزِحإَو ماد 2 هبل ا

 رك يتهرب نانن اب ا تحرك اشل ]غم ] ]مم و ركل ا
 2 ةيعفويبالاتؤلم 2 لج ةتات الم
 هه كم 6 زق ام خي 0 ذكي ديدي 0 ءارعا ارتريعشا فانا

 1 0 1 جدة ]عزه 15 ملعب شا
 أ تعا 1ر2 2 مرتكبل] خضرتو)_.|

 فو ةعاجملا ةعمنن 1و وم 0 ع مسالا ع ثنلنز ا
 بتغأ ارعشما ةلؤن يرتوي زف روب عاجل ءاعشولو اًميكةنغ ظ

 | جبع اقررئكرزوب امورك عي ::تؤابرغ لاو خاتكمالا

 ا

 : ::[) مدور اهزملا تسنانتلو 2 يركب اسك ع 0 ريما يرش ار مرتدلا هي كر 1 يهتم ةنّووشعلاب دو كلي لمِروْبْعَد عار هرشخو ثلا اع
 عوورسملات
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غيلب هين اك ووهتلاةلرفو اكرثاداز هلوتف +
 ا | ششنوززلاب ةلثإ 1: لع 

 ايراد ارب ةزرج1 1192 ةعيم ةراكش ا راووف ناسقن فرت ابق اكن

 :ءالمص ا مسا واسع

 0 لقا عوض! ]و ةؤروزعت ل
 0 ىلا وزيزعرت أل

 نات اكزت!نوم درهم ملك روكتلأ )ع َكْيرَت
 نق وااو اطار .ال24ل 1و

 ظ

 ليو ع اعيارق عراب ا 0 م حب أ

 | و فا ارعو رست ثيرَسَومي حرار 5 !ِةركْؤُت امر تاه اتكلاب

 فم فريم 1 ايل زهعيج ب ةقعزن ار عوز مذاق اعنا يزن يؤ وتم
 0 مرفت عرش تف يا وص هو يولع

 006 زهد اهدار ملل هم +

 لاتظاَر ايو ماتو فاقت و آنتِ وْ!
 ”قبنش) ا ةفيثا انعدام الا ةاَجم

 | ةرك ابغا واف 11ربعجو امكرزشو ةيؤتنا غمز !ئيدارزهيراشا ةناكو

 ا 5 ماب 2 0 ازد ازلَووونتل
 | د لاكن أراب طن ليد 8 هزيل 11 7 ْ

 اولعْوت ار إَيلعَت ملؤنب كِسيانو طلعت 7 ديم ةرواسن 61جرام اللوع .
 لياشز !د1 رس ام ورفتلا دير ال3 1_مهفاك دلوتسَرو تدار وهون ذم
 ا - ادد ٠ اكره

[ 
 |دبفارنو ةلا لك ةيرنمو وة نزاع ع |

  ىم وسلا اذه 'متد 0 دازسغع رف د ويباع را

 فطر اج خام عشا برم ]ره مميسقملا بتم عقلا
 ظ هيرفي جات ادوناكشسا 5 اركيوتجووتتلا عليش غلي لانا

 0 ب ع م يم ماسلا
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 | يزل تاع نانوونسدز زيهتاو مذارنكيزه رهن لورا
 اخت لك :ةرئاوزكت لؤي طز اوت ولا از يوؤوت
 ما نعرب اغصل]وتع طرت! قبري تش و اكره تنصت ةين اند

 مالت وفت ]و ونش ةورغل] ]شما 1ولْوراعت دل نب ادهم اشو عيتشلا] ووفتلاب
 ارش لاهل 0 |

 زو هباقزم كن را ء) ةربولا امي اَعتدلوف 4. هدروش)
 أغا: ةزابت سم انت تاني هيك اجدق برز ارثم ْ

 توج وجم هساس 5 2 ةضياقل]

 | يدعو شا تاير ش ارطم يع خلتار الاهل واتخألا
 م [ عوج 2 1 :اَعاَعَو

 ب 0-2 0 0 ظ
 ارش 16 اع دوز 36 زبه يكل ٍ

 لع ردو اواو واننا: لش ملغم كدْوَوَرْفَكت ]بعل
 نتا م]غ مرسم تاغعاجملا علا يؤ افشل هيزحا
 رث) ةطمانال فرقد كوم اشد نمو هبل ع وتد عروكمْخويتآَو

 نر زنل ات او اق ار انجل شكثر جرب ةلا ولا دوس 9, ةوزم ارثز |
 راو لكامل هوم ماع ركاز ف ماع اكل رمر 30

 ةنلعش قا از اتم ياو دب زاك 0-5- ظ
 ا ا ويا ل وج ]وسن ]عننا 1َةِرَمْرَك

 رشا دذم تناول ايوزعنقا لاق دابا ||
 ظ _ علؤني ةوتذ ام عت هدد همك اد :ازلم

 ديم انو نر او يتلا ارا
 0 فَي عئرصو مابا عم م1دعل ةدياف كت

 دلوطع )م عؤم هدكبضو لد 0 ظ
 ظ دابا او رشد يجزي بتيزل) عر طعش )يمت 1] طاسرامث ]]دو تبن 1ذ)

 ل رواتب لنررخلا ضر كا كلا ظ

2 



 بس ويه اءتدن زرت نإ
 تإب زمن اع ائيساارت

 ابوعلي اتدافك 00 يي ا +
 م0 و

 0 ىوشباوب تف ا

 ربركت عوس عامنا ]تف ررتتب] وتقع كات ا 15
 مع ا 0 0

 رمال يري 0 : قمر عت تشيلو معيش 00

 هلك ْماَرإكواَو لد اجد ارر اعز ف انهي دج 1زشفطرر لق مز
 قاب دهان ناو نوجا نموا

 :ال 1ئقَعرْسلَو فاتر ز رداع افق اقارشك ظ
 يور وو لا رب عيل ومطلق دع بقا ْ

 نما و فرت 31476 لياهوم وشرب اذتش زوثعز ازوث آو ظ
 ارو دا وزن باع «ةايراو كزازو "لغيتشإلا

 11 كل 5 1 فرغتششت ل ا

ا الم يس
 | 

 | 6-5-2 ب ا1كت عمق 0

 رع 1 بلال نمو طا تاق لوغتش 20051 !تمط مريام اذ عتشن ولو + اق لم ظ

 د ورغتسا ةئ!ةئازوف دذبو ه]يهشتو : غشا زا جرش 13د ) هل رقت 1س
 نلف واجالب غنا رجلا جلع هل غوش لاك!

 || ةلؤط د( غتشا تيظل1 وو بؤعش ةرغتش ورسوم طنذ] عع لع مْعَوْعِبَو |

 تعالو كذا غار لع ركل ةلي كوش ماكاع ابعوم غرجا

 عموشبو ورشكأر ي1ر3]ب عطؤم 6 آباشيو وف اوس هضم لت ورهرع
او 0 ا
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 ةراهالورمالب لمع ةزاراكن ذاب رسالبونعقرومم لانش الوم ذه ||
 سيوشاخلا جواهاتين) كرش لبا ةزورازكوريزؤلاراشاةةيوئنم |
 تقلد ]وشعب 2 والو ةيفمر زد اوزورسج درع ةيتازادد) ةادقع ١ ا

 0 0 درج مثار طجع
 لززف تبن هشاورو مدا ظعمر رامثع] 15م عيِلَتتم ِةِسْيَنَز ١ ١
 1 تأ مشن كلف عل نع 0 ْ
 أ| منزويرتعتا «ززجزز مو اهلف تيل ةيوطشم دل ]و راركو ذنب | ُوولْوعو هلوغشم ون دال بالوجو هلم جفت لعمل ا

 ةبلفنبودتلا تنوع 'هنزرو هاجت! هوز دوز ارز! مزز هةلسوتيو لد
 1 ا عل اوكي عش لع ةلخا ودا |  كافؤالَرراَصَو لوف ةيزفوتارم اسنالو ل وزع ةبلفنءاتيت لتر 1١12 هابوع ا
 | ههنعو وليهتت + +1 هلغئربردترعورغشت ا اطول

 1 لع عزي ثا 6 !ةرغيز لق لالخ ةرثو ض١
 مابا متولعتن ١ 1 ميغ يخت مم !ْغَرْجاَو لينغا 11 ةزاميبزتو كبت : عونث] توزح هز دوز خل (ططل) « تشفي ناك (عراردت لو ١
 لو ف تركزت ]و ةَيِقداَو ةيباَعللا 200 رنيوسو اهلئخاع هجن 1ك ]ضن ٠
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 ا ىدلكط) قب اَتْجْرَع د تاع ]بلغم امور : وريقات ل5اجع
 يي اع نم ضيا زوكتناز كلف م ىلتؤ ناسا بغاو ظ

 8 انواع ءذكرش اهغرازثن) غو انش ألا ةوطْذَم او لوك
 أ دال اليم نري ثا :ةوراكاد ا
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 ل با بناَجيَرِي تزرول ما ن5 هَراَو ةلئذلإ]طبفيش ابا ا ام رت
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 وين ]ابكيذ 0 بر زم مونت و ةمج اش اركي ]وبرك
 بقعا يمتلَع تب 0 ل را سدر خا وجو ةاَميفُفل
 عقر ولع نازك هتيززر شاور قرت هن 2 لات ةعلو خا ليلا
 ةفسوش) تيد لولد هتك و ةءارقاك يتلا

 َرمذَو ناد ةعش)امو تادح يب تعاد اهشزكر ةكياتت ارم الد تروم امزذم
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 7 م :مل تلفت
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 د اا د دب ذوق ليو ضر طف 7
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 ٍ ىلْعَف 1
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 متيشمو منعت اذ يقر ةارتيج سارع هذف فتشمل لَعيو يعلم كنار
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 00 0 2و ةذر لركشاو.ذرويةعن1 كي ]ذعر مح

 -1ةايئز هئمإزتره
 هثتاعل]ونلن 0 واريح 2 ْ
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 نأ 0 ا و هيل ”هتدا)ٍَص وشن! !ًةرَو
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 باو باقوفا: دار اًيرئاورمكو] ززعارمل بنج |
 َّ د , رماشإلا . هل 1+ عض قي انرت

 امستشا كرك ذّْنِم ادي كيزنرت ام 00 هر الرويعي اس ٌتلالغ
 زرشبأ] تلكم لورود "اليك وز انكي كينازفال ظ
 5 ارض زاضردتلا قرر عون ليان لعزل ريشا اتي

 :: شاك ةليطا ةستخز
 أ برمز ةضتل ا الوم فرخ اس ا
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 نيم غب ةبوجةئاةلني لب ء!ءاَميير مغر اة مهم
 مدار ع]س اع باوملاو يرقد رونو ابيومد ادزثتا طيرزجز !ةليك |
 1 اواو لوذالاثرازرا ولكم اوتو زد اسو موكل
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 تزال زح زفت لَ عمان ازجخداو لعل كر نما |
 ب م مل تاك يلا

 0 1من يول كو : :,عمافل هننورل رشم ةرزدبل
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 0 0 00 ]وٍةَفِبََعْن الئ ا 1

 روي راش خيط |

 رجا با زاذ اقري او ماَعْئْمْلَع

 0 ١ ع حو وزب ريب انلاراقزلاة وكر فوفو
 داكوتا تلجعرساو فتاك ذيكن واو عك اي رزنعر !ك)اف ذامشبارعو 1

 : اتاك اونو الل د الكر اك 1ريخ بهن هتان )اهل دمك

 اًمِبِعُز ادم اَميِواَحنَو |

 هاهم ل
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 و 00 0 4 ليغ ل1
 3 1 ماؤتبا_ يجول 1 15

 0 رف امترتم 00

 8 امنع بت لوط 3 ادق اكن يَ كوري ]01715 ِه1َعَم ||
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 رفساوم ةريعرترم ا! ج د وربع هد منَ

 ريس اوال 5 11 110 2 000 دج
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 لدعم ميغ اذا اكرم ةعذقت لزق ازا سلا
 0 !لغعو اع اع يلعب

 ]وفل مشن هذ يذم ةقب شن] مط حامط او عوزمت و

 حو ع !َودِغُدلا والنيل لكداو صيف هلو 1

 تشلاةيلعلا ةدعرشلا ماكأت ل يس دارا

 2 ا ال يشالآف 0

 | هلل اع ةءاتتا : رشد

 ٠ كيوت دمار هلك يون 32 5---86
 ٠ هيزعت دارا 1 هَ غم مكن اعو دب ةيعزشتا هكَمأت) 8 عرس ١

 اواو 1عيسي5 2 غانو ايزل 05 1ع شتت دو كيفك هرعت

 | لطتللوشررتبم يرو لترا علك فك ونوح ونا لعروس ْ
 20000 ' ا متل ممن )زن اقرب ءادل جيك عادا ||

 | ىرمازتاءاوفت) دش ١1 هما 0و ينو هم منشنو
 يوان هج زازم شا هذا ةليط يلا زوما ة او ْ

 ةث)تمرلا».!رنغعتبل ةعدادك ع ٠ وره ]كرم ؛الْوُلَملَعَت يكدر:
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 ا ار ازكد ذو 1ك َميوِدْلَم طنا ل5 كبار |
 م 6 رب 151 ىدام عْوْشوريرج 6ِلْدَتوُ 1 هر 15 ٍْ

 الكام الج كما سا قنا لس اج اتسم ظ
 || لمعة ةب هن 5 11 1اَئَر َعرِخال د1 المل 5 هياكل

 كالو قمس) ل 0 وعش

 هيمان اوررلاو ةمضق اة عب اهثد1 ريم ] ونت سو هلع ةئدارَم ||

 قاف اصبح لشن ذكروا هدفك ةرو اردو 0 ٍْ

 || ترو قسم هيلع تداوم وتدل )وشر ]خر ام دنع مترو ةلرئ وشل
 ْ تن اما عزكشإلا أ 2ايام ناو اكوا
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 قطا ميا 4 رولك هنن هاابع 6
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 يروا بووك لقي رات د اماه جومعلاو هاسع || .
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 ١ | 175 هبح لارا !خك رمز زعم عئازرلا و يزهتز عطول
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 و لوم عج ترم عمو ةنصوير شعرا امو يشع ثان 0
 نك كنتم !ارحا ُتْيزَراَت كبَر ومو ف

 | رغشلاو كير !زكهتعوزضفل وز ] ةزغئازس راسل ور
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 مولود مي 1 21] اذ نم زكا رذعل را 0

 اانيءش] اقيم ون 00 0

 اهميزت ديوب اهم اجلس تل ةلززخلا!:دوريع ف 0 00 ظ يلح عرييركوهاو اعجابي 113 عز ا
 وى 0 0 اب هلكتتشإلا اايسالو هم ودع اَكشِباوْعِلَع
 د ةئلكم ايزعك انوه رجم 50 0
 هولا ازمة 1 كربلزم جرن 17يرو ايؤرشلاو
 0 ازا اب .ةزْمعَو 0 اهيا

 را د ]رث هت]رْشَع عنق تاير جرجا اكغ قمنا عروب
 ريالا ا 1 1 0 215 از

 د اني لح دليل ذر موكل هنو )لوس 2
 5 0 3 0 الرغاَج

 دست ا وروح أ رائعا رع 0 ا

 وهوجوب

: 0 



 غب
 2 غ١ يمن ةوثاز اكرب اكتز اشنأ اة

 ا و
 ةفراوأرنج 0-3 وشما رتكلكم وعر ا خشي

 .ه 200 2 دي اِعْْنمَتْف عاد كْيْرَمَو *د ةعرك عوو 5
 مدشم م رداع اد 51و ستشمل حقت

 يرو الاعسإل او فرو مشير وزع يطري
 تلتف تك اياؤي ةدنصقلا :قراق اذجتاو )عش لعرب ةكر 25و
 ظ مع علو ا غو مَ قزوز لج اهو عا كيا
 | اًعنئاَورَوْن ب 2/151 1م ارغب اكضؤن نعظنو طمقن هبيزكزت

 | فرت ايت ز216 رت هش كلر اكد د3َ]َءجِو غرشا
 اهم طيور اخر 0 ين ورركو ةيراوطاوم

 ا 5 ت55, ] عي 2 ئمقكب تمر دثآ ||
 م 0 0 00 9

 دوس طلاب زاك غاز قالك عش /تلعتة يلم
 معاش 5163 زو دبره انعدم 15 هتلع كبل دكت مووت

 ظ ب ارزراٍِئذع كشر! : 2 0
 ةلبزؤف هذا ءطبل زون 2 رفد ]عم ام 225 رو ُمَدَلْسَتاَو

 رتل تاو راورت ادع نطاوضاب وأ ٌدَماَعِم الو انّتسلا |
 ان وس 1 عع زال ل هسضو
 مما هن عدو م الش مغ مهنا

 اينو تلفانمم عم ل 57 .نعاعلت انآ
 ا ضاق طلع ا ةتوزاكسأ اكرم اه 1مم طافت
 ِ اكو كيو ولع هَتعِسَورَرْمل © اا تيرا

 قدام رم و 2 تاع ] ءدلغت مث او هيلع اتبآدْلَر 1كانُت بيرم اُكَلاَخ
 1ةدلو فساكب تشو عفر

يارا وراتب يضا اتيِإَع هنو الع 210 جتا
 ْ - دع ت
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 | تاور كلان زغب لانس لوف كلت! لك ع للك عساك ||
 6 32 5 ل 0 ظ اكو ا 2 2 9 1و

 اذ منجا نت نأ ليلا هيلع ل ير
 مي كِي)ْدَو :للغبأت معرأ : ا

 نت 9)15ةزَهْمْب شالو عل ] سك هد اعد ]ككل إرم 0 : 00 |
 مَرَشاَومَو طايل خلت ا 7م رَع

 2320و ؟!هنباواكا ةزودتنت + 1 وو
 2 م ةنيوت الوش ةمززورس_ م أ م يلف سيد ورطفتال موو

 م ةروقيارت ٍٍلجوْتلع ةذبا م هت رْسَوْر 6ث ذد] زمرقب تتر |
 هلك او ايما طنش 200 ليث يزف ير لرش :! ريع ظ | ناك اشيرف لة هويتنا وذو طوبا هكدا ناو |

 قاز القتل تيتو تيان لتامر دو هيت ريم ةَجاَحاثسُشَن
 | لمينا ]ر ترو د هوز هدر عد ا م طابق
 هش عوبشاوز وتلك كَ هيل كلَ تاع تن |
 لش / وز يرضون از ةزوزوضام عوار باو

 تايناوءدؤضركزبو مق هْيلَع ةتبالط تبر شاسع َْم ندا 'هكرسصفراَم
 | ٍدِيلَع )ره هتب] وتس هلر اشو ركن )و] ِهياَرَعَم همم هنْهْو منْ فناك ةدئقخرول ثا لزنك ةنيرث )عرق رثع جز حف وزعم هج للطرد

 هكدَرص رك لركن عغوم مو هئلَع ندا زم تن ] ]وشن هيو ارسلت | تت قب هثواتش ام واب وتب زرشر زهاب خود رضوي أ و
 فىتداتتسل ]هجر ننقل راوتر 151 راو دلع

 اروءانا امي للافس + 0ك فا اوما كدت . از سري ردك 25| راق ادت مبرزا عنز هب ظلم ااز بوب امتنا ]كم السماك :
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 7250 ه ةيوراتساك |
 ثلذ ان ]رانكاَسز 1

 25 ل انيزرطاملا كنج هلة توزر ماس
 تووواعش -1]251- ٍهدد1َوزوْم اع عِإَتَو د ع هلع 00 10

 هئلع

 لَصر ذب مكنش عما عند اَوُرَعو نعد اوس 1َقَراتدن!د

 ْ ذم بتكضطج ]زف انما اجرت ه ايزو دك دع هلع 5 13م2 ةعتد)

 ملك جام) ياو خلا كوب عتماجر كنز ووو
 سيل ديم

 0 نار جاسم |
 4 50 ها رو م رب . ٍَووَيْل] 0 ٌتْنَأَج ا

 1 54 رععل)و عز هنلالر رزان امد

 ليهشن كعاوماك رم ةدغل!ةلدان طم 1كطارساتكت

 أ فإ لبو راك 154 ثق إو تذل زل يؤناِ ارهاب رخام

 ظ ا د و كك ا هش طيف از] جزلذراا
يلع ال2 دقوا شر مك تجب ارهاق ةناوو طفوا لا أ

 ه

 | قفار رو «خنبلا 15 وزن رش زول ب اكديم ات |
 | هيطل) تونشرم 2َئددلع ةقر] هز افيرسلا ؟هردش مر لوشن ] اياك

 000 ناراجن أ ئاتعو
 يللا ةور اكمز ودل تناك لش للشإوأ ذظدا هلق مكب )

 0 مدتدا]وشت 0 ةز 5]217 لرش بفك ْ

 م ( زخإب 0 ب >0 )رم طعب : 8 ردا ُةتوعُم عت اك 15 اًرهإ اجعل |

 1:11 تم مويا الشش )ردع + هتذ)3] ةزمل] يو عب

 ) | قلقا عنو ردفان ماو" اتهدوْخَوَةَنَو |

 لافع ورطنا اي زعؤ اسف عم رصف ١ ظ

 ولوزاول شاق ورم ميال شر ريوق
 لساعة بدللو لفينارنع تشكرتو تا ارازاب ارز

 ليا لوما اذ ْ اد ظ
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 نانا ةيارجر راهن هلو مرامنألاي هب ظ
 رانا ا «بنالج 2 ل ام لايك تكل نع م 0:

 راجل اوثك .خئاتلتا ا اك عيا ا]ضرَو ٍْ

 ءاقش ثن بان/ | لرصد هذا قشت متر ثيراك ةاكيشرلااربملا
 نب ارم هلا روق لش يلع اد )سمار ارم معك ايا

 5و ارعشلا لع ةتبلوضو مار خازم ع انو لس اطون

0 
 31 عري اةقكؤ شارع ل تشبا ةيا
 ظنوا ابل السلا ِهئلَع ا
 و انام بضك زكي 1 جواركذ اكو
 نشن] مان ْدِلْرَع لؤعرد ل رنا او. نسارلا ىلا لزسوذأ زكيو

 ل ]يو اهيزتزت 7 ع 0

 راكش ارغب كيدز: لرش ل ل 51 1رق قد |

 اسال ن :؟ريزلا 63 از اًنسح ثيين : ءلكوز هزم وبساَمَو دم |

 محو ها ا 0 ظ

 نيزك سدا رل واشد ال 21د ذك زيوس من ش

 ور رنا هاو

 عك ةلكاتن وآه اجفرعؤ لما تر !1ةلقد) قرش

 تي ا در يونا ك5

 يلع كب لكون عزم +.لريمت ماضإرع اربع ترارلا فن انزل

7 

 .لكدتلعذتبا) هوب اور انو جاع دل

 أ قاض( نبق همر همبرجر از ععزنن هيقيطل كونا عايقا+

 | ريمون جازم عنو درَرغْلاَو ردا عشا ام ددرتو +عرتعل كح جو

 عدس اكو ]مدل ةيرا]-ائشاب ةبررتكشأل :

 ٍ 3-5 دنا انحرم يسن: دعوت 0 .امراوق بروز تو



 1 قا هاقس ةءايرزو لع

 الر اكشن ا لَو بهف رينن د

 الواقع و بككومرك * - راو بك 4
 - ّربِصو دؤرِ ةزغُل )و ]ميش ِهبةلَو أ

 ديا تم د 0 ىغ اعشتا لطم حم وح
 201107 تلو ب ذاعون د داعش تدب تَرَ

 00 5 شنب ةكدشم يحفر 123] قمم!

 0 اه :ارعشبل عم سرب )و

 00 3 0 :!نلرعيت امش وو

 زورق علك 5 (ولعان فوغ الل |
 القا 0 1 ا و

 ا ) مدتك ذغ ادن اورشعأ
 5 وا 0 سمت |

 ا هل رت را هع 1 لوم ورعب اهل ٍ

 || هجولتر ةعيزرب مثل ةلغعرت ةكمزرزرزعرترز رت 0
 فا هع م كو تاو رداَعُث] ةعمتم ||
 نزف خل ديال ةئسرم الد لن فار قلما

 0 يري المواجع باك ارب
 ياي هنزل اوْلَرْسَع ك9 الام وؤس ونوال و
 رسم ارعبر زنق! زامنب ار اكؤرزسم 0 تنبع !ونابيزتا أ

 لرمي ثلا و نة دابووررثرزحإ رعب فياض أ ووري رنا |

 ب ةلايوكل عشق ةنام ةليوكاول 12|
 1 ع عزيز شيئا وخ وزويا ركز
 ١ ا عيبا يربك كر عوامارم
 .: اتينا ا دوب ايؤركرلا باجر رم تورد

 هوز ةئاؤول هل 118 0
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 يف غارت! أ ِح : رونا ةئام زمعة يسزوتسرؤخل | ْ

 ظ ل :13 !1زثغ ماتو ُةَحَرَيو حاس!
 ظ ميما بد ةةلس اما ةتكزير اكو يفر ةهلي خان ازكر عاتشاز

 0 نوبت ا جكنإو ارزكذ امك يغدو موُنَيَو ةيبنعلو |
 , 00 اختنا تل ةتفكةئلسام !هلاذَو

 ظ كف ةعفتم ايل 0 دلت ًقيرط و ءدنزبا

 ٍ ةئموراتلاو ةدإو ِفْعَبنآي !ءرف مالانربعوتيا زيان ةرمةوزماتبمو

 ماردو ةمال انين تاو لدا عرب ذمار وع '

 || قرع ةعباطإتوو ثارت عزئرز اسم هب اكدن امنا درت ارم 2غ انج
 هدر ْمَصعَسلا ذل ]عرج دلَرشْف!و و مام 21 لو '

 0 الرهن )55 ]يراك ماشو تل
 اًدذزاة:اتّوق تيرا

 اريتدرض قاناتكلثو كرزتنابت اجدزهتداوتراَعيَتآ .
 0 ةتيازص هند ]اوشن : 1 ل مرثتقو

 ب ا 1 8-5 لا ١

 1 0 نر
 ظ 00000 انام نايا

 0 2 5 ان 0 5 :١ ظ لانةنع)ز )ثنو رثت ات ]ايرث 27:)131 كل ذتد ْ

 ُ: 00 داوت «لرتبو 34 ْ

 6 اًداَرْتَع ظ
 | 70 درعا 00 17 اذه
 | لاحت 00 ن رت اعل ٌةَركْؤَس اس ؟ةاكؤارثتر ابشري
 | ماسي اهشابرثعلا » قشد ازين اقرصخازب ةربهحُت انهو جنا رت عزت ا
 أ ةررتاكوةهقد لباس ةاؤز اسم ودلع هلع فاو



 23 000 0 ' يا 3 امنا ِةرَوَر درر هائل ]
 ا لَه هتباز تورش هرشت) ا شع سدة ع ازور ابشن او لوك ْ ارش نأ يت طواف اكار لوت قذر
 و د رهف يف اتا نانا قلاب و دله قنا

 ملون 211
 لإ تاز اسحب نما لام مَيهيَلَع ذنب د1 موش ثعئَلاَك | و نا طاذ د هئدلدعير 7 هع دن ناو تري ْ

 نيبال : 1 عام مرا ةقاو طال ١
00 0 1 ٍ" 

 نسج وراد ايوا 05110 17م0 هكدا م )بلك ور م ب تجل ئيفزعُو'لرِداَو اهو نإ ٍ
 ا هما غي اكن كرير طرت اخ او ارث ]ورث «طكيتشإلا

 سَ شاع تلا بشلاآم 2آَترْرْسس ام انسخ روك زج تاركا عاش
 ظ زد ل ضوشترع دمزب نيم! دقلا طلع رارصر 0 هلر رابع ةعئلا
 | ةجاق رذاش! اك اهسَع3َووُر صام هد 1م ةمعزت ؟انتثأ هيمو || >ه هئطق ثيعاورومحت ةزجم عا فار ذاع متو هلع

 ْ 3 1 جزر هربت ل عوطازو الم ع 1 احجي 1 ولعل 0 يع تب ]ةضو
 0 غش ءروع1]] عع لل ع ره ع لد 00 0 رات ايوا 1 3 0 0 2: كتغو

 هي ربت - ييما5 تي اتكون نع !هقبزوو
 نيل غيلبرم كر 2 2 لكل

 م ئيلتو 1 رك ماما
 ل 1 اقوه بقل
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 جر غ2 دك تعم ل ع امس سس

 | نر هيكتور ةنف دلل مولا تراب تتر |
 1 او رد

 ا كقسو مجرم ةلانقر زرع سر جر ِقْرَخ 2 نب ْ هل ناكا كن "1و ف اذد] ين اوثب : 7 1 هىجعشلاج

 ةئقتم هباَسنِرْسب اميتفك ةذانرغ
 1و و ادد 500 00-5 دو اا! دم
 | قعدات 0

 | يبل مؤ مزركعين ادار هيلز! 1مرات 0-0
 راو وضع شيت ا

 قا يشيل ةريعو ) تتنك 57 ظ
 رانا ازرق ا هم : 3

 | مرفتحا : كرر اذرئزلل7 اا ةطي15 + ةيرَحِْعَراِكَو مَع 0 ْمَعابْنلل] تر أ

 ا مى ِهِيِلَع تدر ديرو وزهر اكرر
 موه ةيرج ةدّس رن ايتن 0 16عام

 ذوو تجوز قمر رب هلي )ةهؤلو همز اذّرم هيث 2 هوب |

 1ك لزم هطول وعلا ْمِدَراَفَم اثطنإو اًروكذ |
 ظ اووي 15165 ٌمْمَبِم) ]د ةيشنا ازيع
 رمب يلعب ذقن 0 15 اقماع م هيعضاو اع

 أ 7 ازمة فطككمت) مزز ا دورت اور اوعوسا واي او وادع |
 0 ع)ِإَدَرْث!َو )ف دم قس اَرْهُج) اق الذك زيوِشُر ا ثنكلَمَو

 يو سر اخ كلغ افروبرثر ظفرمزتا |
 ىنيسج ازا هنجؤوزو ]دقو زاقربزل] ّبكَو نم 2 مدارس

 م ءقرتتت اود ارم اعل تو هشد] |
 ةغانن] ذو : : اخ ب ك0) 9 غلبم ا اونم لزم |
 ْ 34 اج كا ربقرا دايقجؤ)اوثتم هيلع اؤرمزلا طوزَس ٍ

 رشنو



 3 2ك

 | عنن | من اضاف ةداربوشاورات ةمين ةلاهرلع ا 1
 م 0 0 ةريزتا كلو )وسهل ترد عضل
 37 نع يالا دير ةي رمق اا

 ٍ ]5ع بنز داو كرو وْرَعَو 1 هب

 ريال ردن باعوا 1 00 ٍْ أ

 رذساب ترفل لول الكر الان عّر 1 ْ
 ْ 0 ا ءًايزمغ خت 200 ]مدرمخ عيت |

 0 8 ثار اعروتدو هليبصر جو ل نمو رتتم ا رثبك عضم |
 2 هنوطوب مابور افردزت ]ورش نإ مع عر ثا |

0 0 2-0 

 ل 1 1 000 ا
 0 ا كباَو 3ٌئيصَح 111م

 ايدقن ]مد كارا عا 0

 آكيرلاٍةفاند] جن ايوعمؤمو مغ ميا ةالزو فأل نو
 مدزوزنفم اوزاكجاتنو ةقطو ار امو 0 امم

 3 لاذ هم روراذرب جالك هذ الارثيزغولوُدَجَو
 ادجاْفْن5 وردية! عر 3105 طخ لورا

 8# ةةئاووذ هلرطنرل اجمع ' مليك وتكلاو !نبرم هب تابع

 و نع :يماوك وركب با شيربعرو ة مز دقني هض مت أ
 اسْدَدَم كن اأو راع

 31 2: 2 : رم دغش ]5

 1 راك 3 اووَشَو 51 ْ يب انت 2-0 7

 ص ع وو ا ل و جور ته سس جومملا
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 0 0 ا ْ م

 ا
 3 هج 7 أ وا

 0 ويمتد ل 5
 هك :ا اة 000 ذو وَعْرِم اص اْدعأ مآ 27 5 15 1غ ارث, آب ريانا روش 3 2 نامت ميك ف ضئاب ئاتشب 1 1

 ٍوَومْرسَو م ذكر اخ تنك ايت 2ك

 1 . ١ نامت اوم ]ورم ويك اكو عب ول نب عتتم يؤَوَح كلو انسه هل

 اع طك اناا ١ ظ 5 هجيلشا غاوي جر + ع | رجعت تب 2 اكات ش بين ايريانمترتو 15 + 23 ةزاوث اًنارْسْعَم اك كو
 سات آوِتماَع امنع لذ 006 بز جل اكرذفل اًةراتجو رت تيا وتو تاره ع .:

 ره اند جو



 , يطل هتبارث بر 0 هد [و جدتي دن 5
 ا عز انما ورغست وازع وا وض) سو ْ

 4 قلل خلف هل ]لف [ عوز اخ لقيمات ةرذغو |
 | تاكلاد اطل !كقيفين ]هزت 20
 ارض ةوزم ت15و1زاهريزز 1 خك ةبناكُت اَنيكَرَو هاد اا

 ظ يترك لوريم قدم طلاسم هب ؟ ير اشعتل زل انوشن
 ل يل 1 0 عب عا يلع
 7 وَ 2008 ينو الدرس

 م 1م 1211 ع تا 7
 : )جر ع لشؤون انو

 از جرو انو طبت ]5في اكوام اتقن راك رق
 هكر اقدارِدَع دس عيش حك هده اكل اصور همت تعتلي عع

 2 :. 1ك 00 ظ
 010 1ع 5 ام تاذذق- |
0 4 00 

 ا! يابا 21 14 3 1 ةيلانق طتازرتلا يصار يزد(

 7 0 0 دكذ] ءِطَرْرموكبَ
 در ”ول] 56 شد ةيقنت ]متزن كيب ْطَرِمْزَرْعا د1 من !تلفأ

 . || ىت اًموِسوكلاب# انعريل نهار خارش لزعاهْجَت دجكر عكف © اكيجاستع
 ينجو وبل ]وذم اذ عاشلا هله ورش لل ذل عسا هب |

 انرن هن اكل اكيكاخ 6 1 غرام مهمات ع 0
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 ٌةَداَسِلَو يي طبخِرباآجْوُز زول أد نك يح خال اد
 7 ٍءشتلورم الور |
 يا تطدا وطاف !ؤرع اةرما هانم ]وصل رز طل

 دز كيو عك ذئب قامو هد ع صب
 ب اعتب شنت نا تدلون

 1 بزوتحود ورش 50 طر
 ا كو رباني ولا 1و كرير ءفزرمت 1م هريس يكن اوزوُناج هكورو لمنافسات

 ! 0 ققْت] لزم كشت)هتذ 1 قرع !عنلظ تنأ اتبع 0
 هب ا رز اهرعورازبع )] انجريسمرُت اريعا ان

 ا 7 وع ظ 0 رش يش ] امد ىرَع 1 رم ايام |
 | ص يوكو يريم يدل 2 نيترو كب و ررخافل عيش ,

 || وتاداةلكتدراش 0 لاو ال ااويش تا
 يا اردد هيمو هب واعيا تدب

 20 - هس م

1 
 دارك نديس
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 رهاب فور اسارغل عا اوزاك اجا هايزرن قلل : || هلكاتيوراسارغ 0
 ٍِ 10-5 اطل لذ دوم م كيمرجو اركي

 ٠ 0 اة هير ثراشجوا اسمك داون (ةإب جام 6))ذ هن دو كرقياعيو |
 11ج د دا رينو التاب نو تلم ةنشزكت ||
 ا اقرار زكري ادا لكن تب ملم ارق قرات نم 0 اا غهنش اجر اذ [فيئاوس دب[ عه! اذَج |

 1 اجر يقل طش ادإ 21
 موي زاذم كارم ذم زن

 يزال زلؤغلال+ ”كاَتجْرِع اشك ١
 ١ 2ك اثز اش ةينلعدب ععوْمْسْلَمْدا 1|
 يملا حو زايثهلاةنع لمزع مم كلاَقُو من تش ام شل عقد ناوكلاو 0 تارا وم ةضاماو ناةلاو ظ

 | نهايتك ]هج ذعتبإ مزهتشي مانقلا ل 0 2 اجرومْسلا]َي

 كرظنرا طلع اب ثلعْش اهو : 55 ةدنخ لاك[ 07 | ظ يسب 16 انةرنت ةافم ل شارغور ظ | 2 وي ججيحاي واخي 3 0| هايل عوشإ: ثزرثغ ن اديِئُرَسْمكالَوْنَم ]|| | رتاج ل ب ظ
 ليلتي بالاول ياجمال 0 |

 ةعفر هيل
 2-5 1 و 0 1 وصلا عز :.ىينكالاع 1

 5-0 10 روث رإوجا 061ج: 101ز تعوم | ١ ظ ؟ م 6 ا درَلَع قدما اةزامرا انف
 ا كك اونو باز مكن عير راظيول دج رولي ءلجدنا نيت اش ا

 م 2 كس دفا قا 7 7 عا سس

 يوسوس حجو

 رثطعاب



 ب مقلق ا ىشن]ةاج يلثكئارشُمءأي

 : يوشك روس وم

 ذو ةجو ورم مره! ولكال
 يعير تب 0 ا

 هور رامز 20001 م 1كديرت هدو ١

 ربو كرمت لانو ب يرش زقاق يف 00
 4 روفر هدام
 رووفنُمرث مقر 1 لع لد ا 0 تاو

 0-0 00 دعب 01 بتم!
 لفرد اك: لبثشي ]ريزق شرير ةزتاغتار اكيدنث 1 كح

 هن]مرتارئاهزت د اكدر راو قارا وتبع و الحلو ركام ظ
 اقراوفملاوجاذرشفام 61و اضستي تم رن َكْةنيرْش 1 قدس ل لون
 ال زر وشال وش ايدو
 اتيمؤجاَزَكَتسمََياَي وت غم هي تقضاد يدا يدل

 انك عمرو اهو تي لوبن ةظفرمز 0 جام يبلع

 كه ارَكاسوِفَمْس) دك ةلهزي 1و رديزمز ١ اقرا
 | ثناجوروث يلو اكز ايو فاول 15 0 0

 يئيالماك جاو ةوجناتو طاطا اا بالغ |
 00 وبلمهأ اعيورو كرد يزكرثرتانت ثغونا ةمنتاد زهرا 0
 5 1 زريشزلا والجو | راك ميول

 ور عقل وين ود ازرع اهلج ذب ءايوديشنا |
 ير ار ظ ةرطاَنلؤَولاَواَهِزَو

0 

 ا 0 : مح

5-3 
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 ظ دمضلونح دز اج اها رع قبري هدم الع زاخو هيكل ديم اكل]ذ
 ' ءاشإلا طبق ةززع دقق د رببعترو 6مل 1 3ث ع سدا! ا اول يم اشو: .هوفلو اهتزاز :مدقكب يات | ]ةماد ف !م1ة:ئرما غو :عالشلا# د ميا ضلع الع ِتقاَكَن] دبس 7 يت

 م 0 يرن« ةراجخ ايون زهطعب كرحتز اكن ||
 |ليكشل عت «متؤت امن إو علام 300 ةدل1تكراكْم دل |

 | . ىزاجيال عل يروا زا هتخئاكن وانا دعو ةورجق |
 ا زيها + ميعترفكورب هرمنا هلل 8 0 ا هجاكذ زجل | 1

 يس هموت ْ
 َلاْعَي انرخُملل ةزم ءطشنازم أ

 :عئافلتشمي اهل 4 بم ببالك زب ازل)

 6 دارو زبتتارب ل بنا يترشوتام1كلا ]|
 7-5 ءذلاأ ظ

 ند مانزل يق زرت اجننوز قاب ورورتاع 0 ظ ظ
 ملجم ذزرخكاب شيلا ]52 ىزهغي م تور ع

 ادع مم مما نعاِدلو رونو فز اشات دريل

 :لوتإ آو قل آَف دزركالا ودروس املا | ا
 1 00 0 ظ 8 رغم ةدلولا]+ ايت قتل ع دبا) :مشاو ئزملام تاب |

 | 0 2 ارث وتعب ب رش ]بعارد 1 10
 ا 5و وطعن فزورعاو جب + نلاذلركز اشو ايون جازم ْ
 ١ هاعمالارساوش ؛ مو ةريعو مين ]9.1:ل2]ة وثق ةفرمل + ةلزق +علكلا ش ْ
 ظ درخنازدك زوارنا وتلا عيا ا لوو قالك اون ظ ْ

 / هتزيعلزمر يسال 733 مت لرب عونعجرث هشوي
 هع د

 - 5 7 1 نوهويسص ست

 يح

 مس



 يا 0 1 يزن 113جم

 ريمان اكو يزيرتوانزخبئر ادرك
 لل 2 + يلا ةتقجيلذت 1 نة قيل ٍةَبيلَح معمل

 |! 0-0-5 ارؤامصتخوا عشوئاونا نقب ||
 عاف عز وكوالو اوتاع :رزجأو ب عنماربر جلو درث) ثدرع ميلودي |

1 1 0 0 0 0 ْ 

 ار غلا عوز ]د اضدشلاو كك تنل ئاع ظ
 2 د اللوح
 ١ ليما ش ]ونار 20111 اينو يمزج رياح
 0 : : بكار هجرت اك رث اهدرشب ]ش1
 ع بعت 00 وو د نكح دن ووو

 أ ياخ دخلاكو نخب عينهم ف كب هويدا

 ( ضاكاذسا ذم 10و

 يوجع هدب رز اكو هلو جك ا موزبعم ووزع 3
 رسكذا امرا ةئكدسو لراتغا اكطسيؤْفَو هاجم داع وذا
 م زرنا اضل زراج كاتس ؟اةكيةرشؤتا
 1 ةيص نجوم رم طحنا » ع ردارخألا عَ دخلا ذه اايو ثنا
 درا ماير اج ذو هنعره لزم هلا فار( ك)رشرع لومار ام
 ا زد/!ز ا ال جنجر وششم تعري كامو امي ةائرشنخدد 2
 ةمحاتس هتريورت 1ث نمل اول اع ذأ هك راكو ماك بوزالجلا
 هلسنا ةبعكانم 'هنرثمت ادعو ءاجكدل] ةَجظ اذث مع 4 !هلرلم بينو

 نح ءاّفوَع فقغنو اكو خزن ؟ ةنيصال عوتمإ 21015 اولا دو

 ين ولاكلاو داقد ثويَو يو تيا اسيوي 00
 ! انعلذلواتوأ 0 ربو 0-2 ا
 ْ عتسعب م 1 9 هس تا و |

 تت هت يعسادل ةضباس اجد تيس يوجع وو فيش بسس سو سا لاا ل لنا. نا كان تبل ا يي يب يش عجيب يع + كي ةقسفيب ا اب بكم ل

03 
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 يب زيماةؤرتاكرلا هينشَتو اس]ر برت رشة هادو مج او قيما شك

 0 0 وج 13 ربا
 دقات د :ملغل]َر 1ك طراةتش ويا لتمر

 7 :داهدا+عتؤلا
 يبا تلا و 2و م 2

 جهازا خابر زا تشم بخ ع عضل بل ا
 ضو ولو 9 151 مرا وامش )وب رو |

 ظ نيالا امنا اوزرازش از اكشن كت مَسْرآَو بدع بوم
 ارا طل زانا اهنخاَو شار شورساع

 يسال ا 1 2
 ا

 هلا عد 0 3 بزَرْسْدل) لولو عهزغلا ليثثات]
 هيكل تعم د بِإَرْسْأل)
 ْ 6 00 ين ايالطساقم ناقسو تبان
 6-2 0 شن هنو ريت م ل منوم

 به رص اورج سارا يم 0 0

 ا 00 انياب ةقثو ع ا
 0 5200 درع لَه ©]ئانث سَ اَمَْع |[

 زيغزس)زؤجاَور اكزينمف ةعايبجج كلو --و عي ٌةَدَص اهدرسل أوز ١

 1 هلام ذو كوب يَ عب ريسن برشا بربع شا ا01خ١ عرب ازا
 | درفذ ءَةَماَمَي 1 خنارف ذا هاهم هاذنإ بسب ايار
 ]| فكناوّرس 0 مز عادة زكا و مش معَ ظتيف نلت

 | مب اا تو ال شا ير زنا لش رشاتدا عج
 يا راو از 25 عناتن هيعدعلوش ملؤنب وتم اهدا
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 اوت دولا ًزاجخ 50 00

 رماة وغا عيوب 2 هعيش 0 اوعي لَو

 ا و رانا 0 0 1-3
 0 اتبتوو روْهؤل) طجضَو 200000 ْ

 1 26 اة ضاتكمزدلو ؛ افلا هناو ماعلا |
 | ىف 0 . انك لن وت دوو اكذِفوو١د 0 ةلزه رعت عب) |

 االول كلامج ةمورت جا رم ذوو عر أ ةرشلا
 ظ م ورنج ك)ربعشَو ةئايوغ هناي زودت هث) اهيرفع !هنلع إب
 شاق لولو( 0 ب]مك]بَسو در ةتواشناةلشأل ]و ةقوعش ]ريب اب ينك
 0 0 ةمئرتعش 2

 ب ا جاوز لابوول لو نس

 و ْ
 | ةلهوع عمو ديزل جوزف 35 و

 | رعمجا !علزم شو عشارككز مئه
 ْ 0 0 ريع ززما الاكا]وُشتاَتَو

 شل ازا عود ار ؤزمز اناا وة إو الوعل "لبيت مشارؤم ب
 5 0 ناووزخاةبشروراجحش هواوي هو رووا ظ
 0 عد ]ورم طرت ا عرق |

 لو 00 ةقاكنإوزبعلا عياتو ةئرلكر) ||
 0 0 حائل قر توات فخ هايل ظ

 فلئارثع از ]يطال اع دبر 12 آم 1ك رسله |

 م 31 ل ا : ماك ْ

 ا تو رشا نا امذؤيموُشمل هية يزردا از ما 5

 ٍْ استتم اباقرصؤتراك 3 باجة

 مزة قرطاج دج نب ا اهوار |



 | ىرغاة مد امك زمتننآحَو هتك َوُم ر ]نب ارثلغ 2-0 ةيباق هدأ
 7 اوزاو1 لطب كورلا 14 رنع نع 1 دا 5 جو مس طئازو )اور اكو متدرج عزم ةعبش تب يزني ةعانكب ثا ملكا
 ْ اًمِحْرِب مو ةتمانتام عرف عنز نة عوؤخلا ام 1و هلت لرمرْعَب هظيبنع

 زرخلزعرس 00 ار ازور ازكو ل ةبظشم فوج :
 ا مهقبتو 3 دابة باب 6وزغي !ليع آمتارتريع رج ت'اللضإاوعباتو ,

 0 1 مرمي 1 اجو ) هدد ربع ورح ةاَقَف ازمأم ما متوزيبشل طا
 0 رز را وسار ات لَس 0 ةييرقرتا ||

 ا سينا 0 2 11و ةلكت 6 ١
 لوطا لاا 000 فرم م 10 ارفض ارك)و فتشقلا 2 1127 الوشاح .ةدل] ]برم عزتي ,هنشنا] ظ نال ]رشي اكو هدِلَع ارمبنج ةيشر عر جوجل 14114015 ثا
 دسار عبكو فمتت و زملا ا

 دب زوي ال اذركع ا ا 0 1

 | ا ءوره داو هشام م ةهرصمو يالي ةدس ابكر خ 151م :
 ل 7 31 ال 5200 تلا /:

 ْ عمت لملم بس 9 وهو كفوو زيرو ةرززما ٍ

 ا 2 6 2 هرم كدر ووزن رضا كوش قت نو رع رتا
 ظ /1 تكي 5 اوس 2 ارم 00 ا
 زموخب (ترتحورس ارم حصل ا 1

 ظ يقمع مارلي
 أي ! عش ردد اورو ءارشااووتيرب دو 13 02|
 ةقساوث دن هضراكو 52 وخز انا ازهر حورس ]وم فو ندا ع رخل ب 2 0 |

 ظ لو درَج يهل :1زيعب زل مم نرسل زيكا جة
 للف ايش 00 ري تورس ]راَرْعِب اَسْدْوا مغر طك 15:
 | 050 شك 2 ةلدزذو ا



 05 ايد وا يمل
  هلكوريعرنزبزي زن 1 ردت ]مو عزا عض تعوم مرشعل 15|

 0 1 5 1 1 نإ نق ءةيصقرشسلاو |

 | ىو ماش جوة 11غا 1و 4 ارناكاعد اغاوشت] عر مز و ا] 171

 ظ ديزي زنا ديمة ع نعال طور وتود لرأن انو متم دك ةفيض لوغو

 0 ياكم لش وه 1ِعْيَت ]تعز 1 ديزي زها هزم ظ

 1 ةاو لا 0 ثيل قري[ زا ارهاب امنا

 ظ اع 2 نا وزيت امو ةنس ةناةةوزج اوال |
 5 اوكا ٌمزْس! مف 0 500 ارسم ةيجفرمر زنك عماغ

 دل لسا راج خا اًقمؤؤحاةة ارا |
 ماشمؤزن] وهام ]زككبَو هزم دنش اترظظرثر ل 5 ظ

 ا الخوار اك راجل + ةةجتر

 | اعمل 1قناكؤوت 011 داو طيزي زجل ]كايرو قو اوردر
 ظ راق الجر 1 اع قلْركن )لك دز :لرتم اش اشير مساوم ا

 ٠ تنل ا رن او لدارشوهاناتلا ةقادنلا 2 (42)ذ عبتتو

 5001 كواترو تاغ يزل جلا اهنا
 دا نور م هز او رس اموريث الثوراخ ةنكيور زل بورك ده ما! ةرشؤ] رج: ١

 هر ايم اةيلرعو مانيعشر !ظدارشع .: اهيا ةيلش لسع 1
 ظ 1 ةيفنم طلاذ عب اَكَم هعرووروكرم دزم] هبعارتلب هرم ناقد اخ 15 ايا

 | ةيزلنمل مل اشمزك سرثر اكربارتع ةؤجا زو اكو ةاهغتش ةلرطكن) ِْيَت) هوغو |
 ظ شايب زتاعوو فوزا يو كالنار: !امياجع ائضمن
 ظ قاما 5 !ًيارق رو ثعوت) رهام اجرا ؟.ةاعرشلا

 أ عسانا رتبثالا وزب ردت او 111ةتن ا

 | يجو ديرم ةراعل اور 2 0 رن اري يرشعت
 يلم رطل داع امسازؤم *؟تل 0

 و 20000 اة
 ّْ 0 0 اي رع اا هوؤاو عوؤلاو |



 | ينال رخ) امر امتنا ةهقر كور ركزت اكزهر ان طفش انتم < انا
 ا وعامل نواعم 00000
 0 ريش ةرشن# زيزدك) اع ركز 1 خذوا هثاع
 داس 1 0 زد1َِيععِنَو رع دفوف

 3 ةنَس مار 1و ل ] بعز رورشع
 6-5 211كم قر 8 )اعيؤم)
 0 رات وريف رثرشف 3906 رترنرسم فلا هرقل رموشك

 ظ زب اذ اؤوم | زج)+ازنوريري اون ل انكم يلعن هديه
 ونمو زو ثم ]+ رباشد 1و 511321 ءاج ب نيفث متناغم |

 ظ ىدارام ةازيكج علتدن) بول نو لم عم كفا! ام بلكت هلم ٌمَركاَرَه
 | ةهاعجو ودينه اّرَح ترو َحَو دل بز دز اذن ةلمو عر دش ظ

 لور 6و1 ايوولكلا كمل ؤررد تكسو وفشخ بلر ا

 ةيوإ اهورع اهذو تشم اَو: .ةيعيزنا ولف دمت تَرَ ةَسايسو :
 اراض 0 ”لماو هله اتت ةرذؤد ةبقزم

 ْ اكيباتزووبت ورث : ينس ةاَمْحإإَو اًحوات ةغو ©رغلا]روغكب "كرش
 ا ٍْ زم طيخد تاور اوُهاررلرع : ا

 0 كامضشب 1 تال] ءاتفزب ءوج ل جورتشاو هم ظ
 0 0 قامو ع سناوشؤل

 0 ا هيام مو رس 1 7

0-0 00 | ٌ 



 هبي سلو ]ةاْض]ولَع ]سلوا 51 ةمغز)ةشئاب ادعم

 ٍ 0 ءات220]َرعِب د ةيجرومت اك انك السلم ا اعزاتتتا

 | موج 0
 ا ةطركمل 7_3 |برل 0 1 ه6 ع

 ِعْعْلَش ععلق ويل تيرا للري ]ممم آم ةداش هي يرعيلا 2 مات سادبت 1

 || اقلولتت الك لت زارنا ذجهنا اثرت 22 6 معلا

 || لاش ويزازب اق رعد وأ هول, ميقورفكز ناو 5ركجز ركز
 اهو ماب 1 ةن]رغو مع 'ايسْشَو تا را )رمل امي

 فيارب امك راع منك م اذ ةهريح]و لسن

 درو ا ملزم كريم كم1 تس ايو ميلر
 ا 0 اب 0 0
 حاو ثدجوزأ رعت ةعتا توب تعاقب فر!

 | ةيلعدرتاناقب اما

 مّيلعترير 1 نكات ةفهن التت هب تدفع ردت !انترذعزي
 كورا كَ وركن انو 6 ]زب اهل هيَ 0_2 00 10 2 ْ

 | بيليؤاريه 11و ةنفتبثاو راكرلا» نمت 0 )
 رمل ان: مالشتإو اًيزع ءلبهُؤت 3 هدرشت] اًكتاع

 تدلع مزن رجح :؟اتكا كبه ويست امورعشتو ةهشت ملقرنن)
 ا منقوش 2 0 وزعت ا |؟ايشرم ليما عزنا
 قاد م دوش أي ايري و فرط

 || دّضن 9؟مقلو 1 1 عنيك هقن) ذر احر -3ورشعتاازع |

 ْ .ق]يزغر يوتا ولله 2 ف هزرتيهرم ءَعاَفْض] نو ةتامكع) ذة رذ |

 : 7 قت اغا نزش اطزانغاو ره ئضرازواعاع|
 1 0 | نناووزعد 0 :1غَو در انعم مَعْو ءارتضت]وزاز ]ميتة ١ ي اجه
 ورعان 3و 1 2م . ا :

 ع ع - يي ع راو

 ا ا يس ير ري سس
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 أو دََو د ايع1 و ] طرح طبر عيه نو اطعاون نو ايام .
 200 زركذ دحالشا ||
 د ةورتو رول زازا هر وزو يار توتا 5515 امرا وكرم ةّيشلا] خا ةهنم ع حرمت علو 00

 ع دم 0 ا 0
 تلم هين هن اظو 00 ند |
 | يو وهن ا الثو كلرشعورشإ سول رمش ةنيئا دفة لكس ||

 رات هيو داون عرعر صر الطوال انرعْرَج َعَقْلا
 ايم مذ تكف | نعل ضن م شال ] ورب )ةقراكِل عَ 1 لش از فقري عيار عقم الع ة قو ل وعما |
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 /(ىتقنرز ّؤ فو 7 اجد ما امه كبرت ا

 ؟ةلا1ولث مخ لوو لك هرتكقعرذمل اخو ةن'ءلوبش)
 امش عرعو لها داوحْو ا هعرتن ورْم !زُماَوْم عوزشم اروكرَع ءعااغاتم || 1 ُ جاو تناك لرتج ولمنع: 2 0 1 ١
 ل يي ىلرشتلا) ةذك ك1 يدع يوما |
 دل دارا ا رام كلا واو ةرمك | نشائيم ذه لل5 1: اعيش 1 باسورد دوي! |
 | دنكل] زعير 16و غد اتيبشرت روث! 00 رم! 34 | داهرازتخ اس اقشا تيل اندر رم !كرخرطرع ع يؤكل | ظ

 ا لاولغتو عنك 0 0
 0 8 00 0 0 | [ىزز]تولعا دل )و 1س وَبِإيزمَرال اج 15 نام ال1215

 رانش لذ ةاض كلو كم زيفاةدع انيزهفب اتا 00 شدا[ 00 !عاوعتمل قيم كت أ 0 3 0 : َر وسبق ل زور نارك : أ 0
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 رماد جصجصحبوسصصسب

 | عرفو هنرا الا واسم ايز ةاماا يارا اير وثالث
 اكارزب دترررئهرنح ك١ ذو لش اوسخ رمك1َو وضل !ًروطغم ظ
 | حصا نر 1 مودك

 أ د زمرجلاتن عا د ةنجاو كنان
 2 31 طوزنأو 8 4# 1 0 ظ

 د19 ةرن او زضألا ررطم وشم ل هكي)ب راسا 0
 4 علا انوفا هوو دأب |
 ادا اا 2 1-1 2
 ٍ لقبت خيرا وو 8ه ىو 3 اضن مالا رك قلبو

 0 فرز هلاوطول ين اوبضد]و لانو طوتعو واو 0
 و ور اتيزوو تزعل طب ةقتع زعر ةبء ا تيرتشو ةقازتا لع أ
 'تابئاو ةدلتكلاب ةراعيشا درر خزءلكو قزونْو ةبج خر اعبجتا ||

 راد [ونرم نوط كود عم هوقيو ول ارجو ) قسض!ععَل ابن مالكن )1قنبت ٠
 ٠ ها معلا اهب دبل م اذ ع دو د ا
 لخط قناو بكا اطول ركع وود تاز مهقاشن) ]مرتو ||

 | ١ م مةوسكرما 0 دبور ا
 هنري واكو ذاَرَسَو هِيارْم ةارتن هذا غه رزئمل لون

 00 هيلع وذ وزو ساجدا وثحنألا مخ ورش مام
 ثوري 507 ةورموكعم فوك نكت ] قك دل وشل

 0 راق ان عدو بلدو زار دا#
 يرو زووم ةيسارج ازاخ

 ءّ كين رشا واج اتا اة عفس تن اكتمل ار
 اهو اياقزوزات وشاشات

 مدل انكن] ةماعلا هدي بقتل ازنرسع )وماهو

 لضيوف 1 2-5 11
 ليِؤتش ا ةوريم العش ا د هور |

 كت



 | ةمارج يومي ماجيت اهي تقدر دارت ثوب ناو ظ
 يكفر + بيك ا:ةللرطت د صو

 0 د يشن اوويجزؤتلا كو ع ظ
 : ةويسمو رد ةارغ لوغو 0

 ماوعضأل] ةنمدرشت رثجخح أ
 هيت به زرج ات راكم اوثكؤنا) !كفروثشمْ ا 1 في
 6 دراي ا 7 لرفع + تت شانلا ع كو هيلا قرأ ه1َخا جوعا ْ

 نوح ارتب عونا ةاَساَولَو لعن عدن اربع : سنا ترَجَو ايي ]ل اذَو
 ظ هلبجرتنزسج | زونبوسو 0 ب دو

 م ٍلآَرَِم مَن 1]رغ حوفمد

 ا : 1 0 ظ
 هاب ثق و هيلع دجوزخ + ؛ععم شار مع .ارباونق ةمفو

 غرور ال ءث آم مب 1(ًةؤَو :تداةيعل ت)؟ عمّرف خوشرت ||
 رطل كوم فعول 0
 | 0 4 هع هل الاد شدازيززوةزع# عشر

 ليوم ةدداو يضع عؤيطب انك
 عيت نياق ورع ذو قير وورش او ايككو اسوم

 | داوشزم لا رهن وكم اك أ 2 مدر نينو ة وزمن !م«اززدا د يأت امور مل كه ظ
 || تيضدلز بدلا وزعت 1مهسدوعت ا
 6 يرعب 0 0

 بس رانك ذكور للحاةدتأو ا
 و رع كلر 1 بتنار ]ذا مارد اورضانزد ذوق || ١

 7 امر قنا اي هك

 ا نورا اب براعورتا ترور



 زمرة غو 82
 منو 0 ِداَوُج ارَهارد ي11] 2, ث ايطكوعو

 6 0 او ءاطكدا اقارب اديك هنا! طكيايث)ل فزد

 هلم دلة آم هزي هزجارت الو اني عرفرتغ ار اقبيبرت ميل
 ]م زو ازمات و ةماكرف بر وو

 زلوم ةيطنالز ساب زوو نعزي اك اعوام
 0ةرئرمسامل) فش طعس [ذرئرتم) لملك مجد 0

 ومدير ]رق اولَطَم 31 مهرس عيت طنا
 200 زم 000 «”ميزازم اضتن]و ْمَسس ]وسم اَضَنب ا

 كاي كال هلئج ]رام للهم 16د 2 ةرّرعي ه1 اد
 : 1مل تَقْرَك 0 4 ٍءاشنا

 ممل قذن !ذرب ضن 0 »د و ]ممن 1و تكفل 1215 انام وشلل اوزعفم ,

 1اس دار فتاة يعتورف رشف رشم ورمطاجارشا اس ايوا لذا
 1 ظ

 ( هلآ اون اكتم خال !زدألا مهم ..رعزبا د 16201

 0 افاق وشرف رشا هاؤنلا 7-5 ل ظ

 زوو لكاترا 0 0 يوب رياح دق اع اقرت
 ل 2 1 اني 6 يزن ورح 960147 خوال ام
 2112 ةرث] هاه

 2 مباع ثوجاناةلواد ارتخي [كككو وس 3-000
 ل الإ ين 1 وسع ةعامرتا
 ازا ا ل 000 0
 اثرها َةنْشوَر رك 0 او اً يوازي تاور رجا
 5 ' هلتبقلا 0 زدت تلج

 مي اطزتم يت مازو زر ملز اكرزوتلا 4 تت يلوداور 56



 0 عمم 1 ازمه الرش نوير اردعلا ثيولشر ماسر النم اهتم
 و لطول فقتل اس ايَو ل لاذ ووت امرا :لزم الرد در قلص ]ةزئست 15و ةزرفلا

 1و مترج مه ياي كمال تلج امه
 4 / نا هب

 ميقا َحْشْفَم ل روج اع مؤفت أول
 زاَلَيَدُك هز ابل |وخت اقرا كوة جاجا وزيرا ةنؤولا : >0 2 2 0

 7 ب امورك نكي أن. 0س فكك اش ْ
 7 8 روئازفلا ذك عشقا زو مزتقرشر فو ||
 مِيِلَتَو هراكربؤكن] خم ١ عماكت 0
 ريرنمم محي ةئيم هوثبن) +156 اريحا -_

 ْ ربييريت ه0 ]م عبروْمشي 1 ةرئرت هكوَفِعّسلا) آم
 | يراك اوكاف دون )يبس + مكذكس ةظفو از وشك راق ا ّ
 | ظيتم لاك 1 اشؤا م 00 زواج نا هتاع ظ
 ام 00 دزيومشن مازن وراق )انغ :لل1ف)رلعمو لا يم ظ
 رمق !عبعاضت ]هَ : م]ز اك ان إو ةد ]عرب ا
 32 000 01 1 2 ا 2 74 ا
 كا وص ]159 م1 فيتا ةطشل) هع 1 اما
 0 210 عي)!تفروششللادلّوشاو 1 2 7

 افا م زف لل شاعت سوا كنار
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 7 تا

 || ةكعإرم !اارغ البصل قت رق 0 ذل ثلا تيب داافت قا لأ
 | رسوب فرك ا 1 افقاثخ 2

 ا .ءاهورخف ا 0
 ٍ 0 نك هج نا وراس > اهرسو] اهتم عرس 0

 و 2 1-1 ظ
 | ةباذة او ع 8-2 4 واوا يمل ّي ا

 رردر اصفت تان و ْ

 089 كو مدع دلا مجاترب ؛(ةناكا 1 لزم يم 0 ا 1
 ميِلَع ةئر ذا! ةررعشل همك هساَدَع 0

 6 لت نبا ونا ذكور + و مهقْساَو لترك رك 0 ظ
 10 ع ]متم 2 1كم 200 1 0ك يووصعا أ

 أ اهيشلاتب ارم 1 رعشو]ضات |
 دع هات ف االول ا ا ظ

 لصعت عزت ا 1 ]ملذات

 وبرك نار يكن[ ىرر از اعمل جنود اب |
 يئاغبدِئلعءأَك را هلم طم لل اونو لوم ات ظ
 0 : يت ا قب 0
 لسا ؛يتو 0 0 رن دعنا ب يكيزاقجا
 ةرثب اكيراتبتو ةلثْث)ةزئزدم مد 1 طذَهج |
 0 ]ونن زفو لاطورصيور انا اكم6رت] ةرْسنَعَو

 الش. 22ه اسن اعل اوثاذو كد اذ + اراك 2ك 0 ثا ءلرتشتو
 | نقي ث دجاج" از اككغ تجب ةزاجركمتج قب قيال اجمع ةلبفروت 3 هر ظ

 لاف هتاغئارب كل انك مش ةورأ المان عمو طراكب : 17 0
 ِ ميقا معتفل قب 0 يق آه كونتكو ا

 ما[نازاكو م اا ةقرعرَس اره طا وزطع ارث مكب لا

 ا 00 5 اش
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  اعيالرت 2-2 ةزغ يااا
 | 11 عارفألا اة 00 هتزعرج عنخ ) 0

 ا لفوربؤ ]و )دج جو مبأ 2 مسا م رو ٍ

 هدد 1و دا دلك امو نتش اي ورم
 1 د 4 ارم ا 1

 باكيا هلة دلَرْضْعاَو يآ ةركتش عل زا عيل دنا
 :كعاج اذ ]ماس يلع واب او ْرْعسرْكاَلَو ترد وشم ن1 كتفتز اذ
 0 ]ذو رو الرول وهلا |
 ذأ غيهزمشا عزب ا اذوواستنا و136 و هرب عج غرم اَْساَر كل ا
 1 هرعضرب امفتهَسَيطررْعلا عل كورك ىاع هير ارررسؤ | عمارَحا رجال ا
 ٍ 33 2 5 0 ا

 !يززتشكالَو 0عيبَاََو كول رد فواد
 ا ايزغور اهنعت] ]قررنا ضن ٌثعاَصَر يلفت ]راق ٍتِعاَص ذكرتك زل فن
 اق دوي اهيلك ررغشرت او ةماورث هطقرتزي م عت ارو
 7 6-3 لاق ةنعاعتل)َوم 23

 ظ ظ 0 د ىقرمعشَو ةئازفو اةروطا عرف ريع ولو رشوة ٠.١
 0 : ىلا هع دن اورو 1 عمنا ةتشيازرزخفا ىذتَو ككل رفح ايرملا كيتو ظ
 | ظ ,._1ةلوج اوعي طنب وجاب ير فسرت وة اكزألا دشكاق ا
 | الرمان !وؤلرث تعكر .لرمرت ترث رْعَس يفكر ورجكرث روحا ظ م 1 هلا رت اقذو |
 ياكاو ردا تاتو زار رخخ هلك امي وزشد زرثشا |

0 35 0 
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 1 | 1 ذر : ْ فعتجا )ست
 ١ 0 5-55 او كاع رركشإلا
00 0-7 00 
 هةزدد* 0 اك ابر ١

 هاما اي 7 عداه 2 80 4 '

 ظ متدرب نأ
 :ش ال عسا ةزوارق ل )وجت انجرح! اعيش اوم |
 1 تت جرير ]8 يال رجذون اين ةزّيارق 07!

 اكتايزورخ6 2000 ! هس اور اكوزولاف ةايلعك
 ظ لانو مي عوفر لرث)ةدم) دغيق ناي انش كلل زيد

 يا . 7 رم دجال كلب هيوم 1و
 نة مج افشل لم او اوني | هه هلا ارماَعدكماَعِش :فتج

 3 خرجا بشريك ضرع هن 2# ةيللت 1

 | ا 5 131 اا ل

 ظ 0 هو «ن نيب اميزنع كارب امرتشف ةذع
 أ 0 0 ل لا
 بكب طرد ركب اكَعَس ]و عددا عوتطم عَن اه يحنب > قزم
 0 0 يوتا

 || [ةاوكغر اندرو ةقفبربا زل .:اةفكعز الوطء يذم ةترنخ || ”
 أرك 1-0-2 0 0 14 0 ١

 ْ نال هنتع 5 1 ل
 |( ليدايرثعرب ءرشغرل رام ارععرت اناعجزاكو 0
 0 « وسلا ف 56 8

 || يفت كلف اورتم )و كورتت كف امنا 2 ار
 4 ١ هك او زيا تي هنا» |

 1 ما 9 ذم طترع



 تتلخأقؤت وذ كرينا ودل شدا هلك + ةالبثا عكف ٍ
 7 مع 0 ْ

 باقهزم 4 ذو ثَح طشعمن 05 شا
 باكوي 1 ةاقك ةمزتتاو 5 اب ةاجشل دي

 بباله! عوَرفاَم عرفلا 53 يش عاب تعم
 ا راو هدمت 0 3 كي بو دلع عع بليا

 نايات لوز امن ننزل نزعت ْ
 يملا اهدا! دكرداو علا هتلر اا ظ

 | 0 : مويزبلا] اب د13 اه اي ابدت يركغوكالقب
 0 اتق ضو دلو :ةيظجمو

 557 0 رع كاك قوز ةقيوسانتا
 للبت 0 هيَعأسِو عذ يرتوي 5 31:

 ليج اكد هال اذا متون! ءاعنايم م
 ظ ٌقنعتم ل م 11 0 داب طرا |
 توابع داو 3 1 بيزا كب 0 ل ا

 م و علل علمي يبقا هيا زكي 15(

 د 212 تعودت 3
 ٍءَأ شنابر قرش 0 اسيل وربنا اشم تس اولا
 1 تا ةناز 0 ام. ةلاسف كل

 :]وتلمل !ة]رت ع لل عدكم 2 الهلا دولعم) نيود |
 كه 1 0 ىِياَسْبْرَوْع] قِح 21 .ظ لوف ةن] ذر 2 رع

 ول كبور انمزيازمل اةيلعرخلا1 10
 ذاَمَسإَر ا: زم نست )ل 2 2

 !١ تشد اكسال الضو

 دْضّر]ت
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 ما 1و ينقرشم قد ]ك3 5 3

 22 ل 4 اعواد لخأو
 امال 0 7 2 الغش در

 ظ
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 1 ظ ا و رييعتز ع ذاع 01
 ءاؤف عشتار كلفت ةَنيَيطَرْبَر طحن ثلا اذ وزوزجارثستم ل رعع
 يو طاح هاا ]فوات او رار اكو لَخاعتلا] له ةشن]
 قماقاو رن رجم رو هلم )ذلاعل يرش أل

 ْ م 1 كثر ارخت 0
 عند بان مغ اطلصُ ا ةطما 17 يا

3 2 0 
 كاقزار لا كلش

 ىنتنراذيلشم رو انيدتت از ند هون 13 1(ةنب هول ارم 0 اها بفؤ رياك + اسيل دل فلعل ظ
 : كر جيه نو مانع وتو و

 وانزل رع "1815 تبت او دينو ةنلم ابن اجرت
 ازت] امْيِلَع يلي كرتفنم 3 ةبملزثع ثوم ةلِثل'معم عرش تدهن! خارث ةبعأ ْ
 ابزاز نلعب تكسب ايما هددت

 نمد قراني الم + تاز وسيلقروا مكن عئاز 1بلس اراه |
 باتو بارو ر مارح 2 لو م ا ل

 ا قر تحاؤباريذ 0 1221و
:- ْ 39 

 مشا مد اس 0 : دفا كود زاب و ا
 يطرد ناتو ان ينال 00 مطر ع اق و يك اتلن ]ما امج عيت مترا يرش ضرس ةرززب
 | هضععل ةبازتم 1ك د كلو هتمنؤ اك أ هنن كي 8 يحل



 نت دكت :لوصكذو 7 : .ل ري كدرشبل 3 امخآَو 8 دوب

 أرني احت 00 ا
 نسم بح]ذد لد اره خا اذ عسر 1ص (زبخ تت دج كة م

 وب اَرماتوَي دي هذآ ورط ع ْيَر اةيلجزب م اعجب مع ةيمأ ا

 وسم محم عيل 8 ْ
 رمتفغاور قرن هيضدل + هدا قدي ؤز رغب

 سوارا نانو وز ربت
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 ره افلا جو 3

0 
 ويا رع اكو 3 10

 'داربتب ناش عير ازعل روم ان: اكتكإلا حش و

 ا 2
 0 د. نجاسشوشيو 5 ةائزرثرم ابا ةدازب
 العش ادا قيوم امل ىلكدا طير لأ

 3 فت امير ]كج

 زيبا بوشار كرززح هو عزرتلا حاز ظرش راع زقرت شيعت: |
 ْ تناك ا )نبا اَذم

 نيتي عفو ب اَماَبَم عيله م اكْه رشي
 2 ]دق هوك رق تان ادن 9 ا اقع

 يلا 2 0 7

 0 اان را

 ٍْ | و نس ع يووم +

0 : 



 || لخير ندخل لكل دن ا همن كد ةجيريكشد ةمريكشت ||
 نوعي ل اطقم يروا لم ا ا

 0 رابغ 156 0 5 نا |
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 « عموم اهع رق 101][ة زعم: ءثكن لو يرمَو تكبد
 اسيعووت !ئدَلَو ل 0 جمدت راج عر رْيَو اهلا

 اللد ها بع درو ورنا عزها نك ل
 ١ اها روعورع لوشروتشتإو ثعبُ) ؟انكد يمل 1

 || دزينادازع 01111 دارم اميرتلذ# ل زمن 7112م ملكت

 يفتنا ملثك» 0 م وانا مجوَكش)

 1 اغطوهرذ وشو دلك ايطحرو اتسع ا ل
 قع مشوق از 00000 1ثيرع رد «لزعلا هيدا
 نيشان ]ذ م ربتل-ع مند رم متر اور تهب دي 6 0

 3ع كنج اكو هول 0 0
 0 مم

 ارد تكن رووا 0 انا 00 ا

 ْ امتلل؟ وو مرن ١1 /ت] همن! 12 عب 6 ءاق انزل 1 لف

 د15 اروتشم عم سيح دج
 || ِمِيلَعَد : ةاناجم ِهيلَعَر وج ع 0 2

 1 0 نب شيخ« لونا 1

 6 -.]و ةاتتزهاو ارم ال١ اردت هز طل 2 0
 رشم ا "عفو هنلاوزم !هرَمْرِم اظن لوورا
 200 0 ةلرفو رونزمب مالو مهبل ُفْوْغالَو ع
 | يك ا : آم 01مم ومسواعت ]وره اكد 11 و

 ٌْ لان 0 ولا كلسون هاشم



 ا شاش ننال هز يق رن راك
 تازعلا كرم 1 ارو يلمس
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 ةقاورالبش# زر بخ وزو شالة نعا

00 

 ا|عقناَواَمْرَخ ميسو 8) ةاذكشم امد اكورت دآم يحد
 يم 2ع دوم ف 2216 فم اهانه 3 0

 ريل اد ءايد ل برخادارث لرتتعلوكضاو اير نىاسشل ب
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 قاس ورشا همن: اههَوْبل دوووم اسف عراك ٍ

 ]رع دمع إذ بعت ]ققكنت لِخاحْيكاَو ةلخوشلا مك! امن توزغلا |
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 ْ قشطة نعبر طعزدت يش تنَآَو لس اعبي )هم هنو 2لثلف ن1 زاخ
 ا اما لزم ولت يب خ 1و ودلع تال يزه امش كتاتانرانإ
 يمان 25 ش هانم



 ازا راسك منقوش دار يما
 -- 0 ماد ا

 ْ 2000 اغلق اكدهأأ|
 :١ 6113 ]تمد رويل ةليمبا ْ

 مث غوار 0 مضت َثَلْوَمَلاَم كين الردع اك
 ١ 7 1 0 جية ررالذن اوامر ترام أ

 5 و 6 13

 مع ية ف نع 0 3
 لسع هول 70 يَرْشْن ادخلو ل ةزثنا رج
 لب ُكْيِلَو ليويعب هينا ا
 7 م 212510 قزشتشا هريعوب ةآام تلة أ
 أ

0 
 الما هجم مج نتِلَتِفْرْفلاَكَد 1 دك
 ل ل ل || عقجااتيمَو ثكهَو اميْرَمَلْخأب ٌتَعاَصاَْياَ 0

4 0 

 10 راسو ثئاعات غلاوي لك 5

 2آ 0 ]يقواَذ] ريع
 ظ يسع زبك غير 1 6

 درع تش ||! يو عزفت ورك 2 ْ
 015 طش ولو زم بسشتلاو د امن لرمزمالنف ! نق ابا ريع 1 نار ا ةنئَي دلع لتي ةنت |
 اول رش تو تم اليلد 70 ا

 اد م 11



 0 ترق عافرا ري 6ثل1ذةاَروأع !ٍ

 دك د ةسير رك !انيلز اغقو امين د اسم درلَتب ا

 لوف رس لاق ج1 ارز الا لازم
 نت ١ اسرق! كالت الو اما

 0 1ثضب ذيزن الو حاؤبزختري ةنج) ومر ؤرخأل)
 خزّح َحّوِجلل جرن ونعم لوسفتو جنازه ودك الب يناظر ز زرت ورأت رب ْ
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 |انيماةل اجيد عد كرد ةزن ارم هش م5 رشا ِهيلَعاَتلا
 ري 2150101بزر اًسنل 1و عاببتش دبر ايم ايران هال زضتن) شا :
 ُتِرَضُي ماوونشزووتي دخلوا خا لاو ككل احا ظ
 اا

 1 دورت !واوس ريتشي ديا اه ياا ماروك

 عبو 1 0 يال تولع 5ك قر عقاب

 ةيبتس ةعفق اعد ان1اَمَدِرْوَلَج نوم كل
 ومنور جواك منك هلو نو 0

0 0 

0 12 

 سس 2 ا مي و سس م



 اااه رانك ولو يال از نو
 ويشمل و 0 جرب 2

 00 5 ا 10

 3 خر تلا عمال ]رم زر طلخا طر
 دعت راكي يلقن م :"للَمَملا || فق 1 5

 0 أَم معن ميلدا تلْفق] ف ْ
 2-2 !تما[َذ اع 0
 ظ مزز هيو شل ب اكلاَو فزع كلتا عبن ان !:1ؤ ةر تفان
 2 َةطعاَلَمَو اين

 ُ و ل طدووت لبت# 0

 لس علا زا ىوشن ادخلو ةزئنار#
 ْ ُكْتلَو لبي رعب يزن أم ةلدشت

 ا ص 00 يفتت وريقات مق يَ
 || هيلوتلا و لزَساَي ٌتَلَوَو تن اونع اميكرم وتشتة وربز ةدجن :لتيزفرؤب ا

 هاا دعيت كلن تذهل 0“ و تلتف زل اكد هات ظ
 || عتاراميحَو تكَصَو اَميْوَهلَْعِب ٌتَعاَماَسْي]َرانَِم هتلغ تٌعْءاَرْوداَه |
 تاق ا ا و ام ا اشف |

 ًاعئيجرامجو تعا رد قال

 اكييزو ةامقل ذاسأ قواد ع
 ا 0 اكوزيكؤيوي ةيكام

 اللص امر
 ظ .15ط شالو زم ابستسلاو د راسن ]رم مالنك !ةنق بطش ميزت] رمل ظ

 وعم اا ع مت 5 1 1 ازخ انقل | | لوني ترن رتر هيئاالع مدل ديس قرع



 را تح 555

 ا يرن ل2: ت/ نالتاكو كر عنيا زوكل: ارت
 ف 2 1 هةر در اتوا اوفو هو امين د اي درلْبَو هتفيبْشقم |

 7 +ات م عت اخ علَد ةكهج 1َخإَو زر اكل ورم

 0 رع ةرتزك ل .ةاع اولا هدم فو عدها
 ديلسااج رق ينك لدغب ذو الوراثي تلا مرات خان

 مريح رجال :عتنعإسقتو ماابي :َمَو 1ك ته ةبب انلازوتقَو 'يألا ميغ
 ٍةِسِنْجْلل آبةلَّولحت ]هيلع وحنا ت1َِولَص غر اشن]َمَرَعَو و اضف يتورمدلا : :

 0 مام راك ذا 51 ما )ميول ظ
 هش اعياب رت اتم اَسيايِرْشمَو واوان ةنائب كرات اتم /
 بصر ضشبحو اًهيمد عبر ماجا دنا توغو عال 0

 | نيرو المع هند ]رو ابن ”مدفكم 6د) نر تك ]مري خخ وتح
 < نكن ' تمرس اهرب ابكاوثنت رإ )هل اف 63ةوشضَو 9

 | تايساو هوندا دنع ةذيدلوتن امر اين! دررشن )اف ةيازب5 هاد |
 | دشضللاو هكا ث رباهئار عاقنا اسييؤدت تل 1١تياوو 4 يقارغم ْ
 لموُبلارع ةلفرثم جاز عرتتموحل )جده - 5 6 1و ةَيشإ اكو هلا

 انيعئاتل اسيا كلو طر ذ )وتزن ارم هتك م م5)ةرئ لل كريات ظ
 ريذاو كلك راتزر اختل و عامقش ايا ام ايران الوزن )ا '

 | كين داون روش 1 نقول جياوشكلا -
7 

 00-8 يف يل
 رسما دلفهق التم ١ 6 اَسْيَلَع 2

 أ| ىعمضدنإو هيبة فها ذله [ووطأن1>!ةرؤلت ايزو علا
 ايه ْدهعت َوزيرس 15 ال م حلا

 م رغم مهن ذل ةلعيعتشبو كو دج ٍترَرع )وارسم
 5 ا ع مبا 1 طا زرار زوي 3 در

 ليك وقس دل عز قبو لوو يعش يو ا
 هس سس يسوي اوبن بباب ب ووسمسصصاوسص
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 ا رمكوك بالف لج هل الج انكم :ةرزفيؤلورد 0
 عراق والف ل 1

 ةيفتو 1مل رِْ ةلمروزد اذ لربك دو ء]ْرَعل ] دوش ا ١

 يزال وزمناوزب مار اكار كلوب هر لا هذ دعوا ةعلاحا
 انت اتا التم 0 تالف ازعرش ةرشسكعو ذل رغم 1! خ١

 هللوو آس هلا]رت هلارساَم منَ مب هقوارغ رع ارو ادم 0 ٍ

 ٍ مي قورس# د ْنلْغا

 باور ارو قرأ ام زبر رار |
 ]تكوشبت ور اتفعلارب الذب ورشؤ ج1 ذك اتهم هيلاتت لزم هر جدلا |

 - ل .: ل يك ويلك < غلو! عشرع بد ع يفور راو ة1ب دوج عيرب
 ا يكن انك اي هلو 0 ةنامعرشم اك |

 يي 0 خط قوز يش تأ د ور 0 ا
 ملف از لعب كو الكو ٍهوُحْوُل الد 0

 ءاكش ارث زكماغ]) اتنو تالشسشت] 0 3 رع 1

 | نم ةعانثيفل 2 هاش اعش 26 1 وب 1ك هيج ورث | ْ

 نيلاين ةرازعلا عيا هبت اشو هيج ]مشن عع وكر ومد ات ]

 اول انشاس كوبرا الك |

 || َراش] د1 هدنة دك مس زيرشعو : .لرم
 ١ وول ظلرعبب لارا ستحل و ميععلا ةرتدح)

 رس زمن ةلكازع ردح هاتر هوت له رشا 0 0

 هه تل! هر ]ربعس : 0-1 1َوُسَد 9 ا
 َْن تل 0 را اوفا 0

 وهنا لوقو 3 ل ْش
 هلا ةلإ ميو 215 و عر انلتتناممَم معي اسعار زردعَو عرفا

 َ روكا 1 ناو هكا
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 0305 لوو وقنا طخ ئرهقركراس «ارن!رزؤ انشا زيهرن ا وثم ل مو !1ساز

 2 ار ةيتئلرت تدارث اب برزت )ال ضراوذ اعيزج
 هيو لزج داو امد ةيتراز 1: انخت ا ةعالقوردْفراو

 هؤوننو ةياؤرلازب طاش ©ةهلازم كو اوامر اَكمَو 5 امينا عملات 1)]

 د تاو 0 15 ب11 ور فوم ما يذم
 يك افمَرْشَع . رك نقار عزرا هكر تا روي ل
 هن ةمهئاضتللا هُنْيلَوَل اختاره مردع عد مشو سلتت ىبساعالويزونز ازا اة زم تن هلو داخل
 وزو لهنا دزاعزو ارانب وماي طع را

 َ 2 تان ين 1ع ف 0
 1 11ه مص عاف مثلا رلحْرُمةاَْعْلل مم ||

 الوعر دل شوو طنا اكل هام
 لل كود لع متل ووذت ف: الز «ز هدا مكَو ءاَنِهل اس ايا ريم

 وزع هرتوناو الط لبيع ارم ااَمب!1ةأئز] ضاق لخبعا

 ا مو اجت 2001 ل كا ع كح

 فنمدلا طرككن 1 ماليش كج هبت ]وَ ودول ان ةةمواكاملز ْ

 0 سو لاول زاذت] فنمدأو 1 ةانزث زيا 01 ْ

 رضا دهان ع شرم زق ةاوؤجا ا 1

 1 ا ا اربوا

 ١ اننئل(بيتج كزئاتم مايو مزمل لا هتاعؤنر اك ب اميلي ددمما

 ظ 0 ع يجر ميسبو ةتيع ير ايكو رشات كل لدم عفو ْ

 ا سبام عي 2

 | د00 هوب انسوتلع) يزازم مخاوف اسس قدا ٍ

 مسير اكرم ريل تاخر كرإو ديرك لو ياخ ل
 يي 0 ازد + تلك 23ةاَجْك)و ذ]زنكن منَ 00

 ْ هلم :ز ادْيح و اك هيذد 3و3 ن رت وبسو ردمرم هدد

 1 اة 0 00 وم آكمر 1و

1 

9 



 قييزلكي 306 ارجع 1و و ةيازيرساكلاو أ
 13 0 12 دماج هك 205 ا

 0 زب وعر فن وريز لو لبان ضاقا وت
 اياك عقلا ميزا م غزمررثزلا هم اوتذزذايج منذو هدنكي ثق اوو
 0 0 و هده زتود 6-0 جمل او 1 هدعبو)

0 

 2: نار مزبلفو) ؟طكي لع رغب ل1 تم ممر يوب مب 1وذل] ةظمتر ا]عفع
 :د]ضونو 6ل] 5 عم رين )+ ةغومزح بلاوي "ارغب 1كم د 0

 دينا عت لاش الت لد نو تبا ذك 000 3 و ْ

 ميه ة سم وذل ولا راضي اةنألاذ 1 نولي و١
 روضيوْنإَوْباَر راتو تعم و يلع رب ماك !ًيختشم !ةيسح 5 255 ظ

 + ا ؟زيشل ]غو كلن دب ةنسوْوف * زيذ) نفك 1253و 1من اراتغ اك ||
 ١ 00 ن2 :[يشا هقداَورأك

 ووك 1و انناترعت دواخل قمة ةزأر 0123 امو

 را و ا كو ' فرم ] 51 عماش
 تناك امو تيرم !اعات و م 1515] طيك) راو امد 10 نزعزا مساق ٍ

 تارا ةزعاةيذهؤ اسنا وبر لكج ل ءثريرشم كو ؟ةألاومأ ةلْمْطو
 هلا ثوبي اذا رلعك + ثدشع طولا بر زخات
 : قايل ةرصؤنام امج ]رثو شاور

 0 ديف تان 0 ادع نت ضان 00 13 و ]ذورَسْساق قمل. 3 || 1 6
 ف )ثمنا اما طم شا جام :موع] اا 0
 0 ع ارفريعإو مك
 قالي كلن ]رعارمازم ورع راكذ 10
 تناآرم ابا ]ع اكو امس 1 1

 | وكم 50 55 1 ا
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 لمار اكد .لكبازيزم) اكول ل« 65 هرم قرذق قرش
 | دمقنإب] 8 : مني فلعل 31ؤ1ةَك اذ تافلاكوذجلا تنين قلد
 0 34 5 عزوز قالا 252 الا

 ا كارلو يم ل ا ا 2 :

 | :مْلكَوَو نس 2 1
 1 سف هلو 311 غنوا عار 1 3

 ينل رخام ]وانو اذ عمورفتيو مملفوبو عي مرونَيَو م
 ًاشدفل حور اكو بعام ايم هدو اماللق اكيئوتدتوم ا

 7 ريعنا+ دنية ةنجكت 2 اهلورت ا

 عنازلاو عاج تك عاف ' تحوم 112008

 مان ضاظم اهات فاول فّلواَتتَو ياش هنأ شتم

 دوبل ] ةنمو

 يبن ذاتاتولرجلب رسمت يوشاامت ثارت ومواتو
 ليوا )22 اذين» ىو ولو 1َرالَغ 0
 يلزم ةةرخاخ آم افكت 58 رك
 اطهر زن ارو ىتفل] يأ 1رغيلا فلخا كيكو

 ايما ةفس ل111 ةلرعير مورق ارثوغلا هةنمو ظ

 2 ٍنّْوَنيريْنا جام ثرغ) كنْكاَم |

 نيب امنزملا رعب كن ]و فن حوت ةقاذ
 5 7 2 انفاس رت تن ثح هم يأ 2

 ]تقم َتْيلاَع ”عجك] يوم وسو ثلالذز
 5 0 1 مز 2 تدق اي
 يشع ةصاأ الو كنار ا لكلا ”لرست هدصاَدع ا

 د ودرتو هَنَع دنت ملداؤغتودب اها اكو اكيذلو تدلك ]يبو ماع
 اال اوريو رسال ريخ تراهن

 مهاولا يسلم 2 ب ين م ل م ع



 ول

 3م 555

 ش بازنكاف زج اشم كش قربان + 1 ال 1َرَعْفإَو ةلمْرُش ضمت 1

 ١ تياشلاة وو وزتلا لاكو !لاكيو مقلع انإط كاملا نك
 تناظر لو ذوعل]مَخَر و قيال! 0

 ]ف 0 ف اك مسارتا وبا ثول از بالو

 رف كلو 10 ةةل اَوو ايش ]ِهئْي)َو آس ةكيرزب
 فره نمر عل هوو هات ليز لغم اططغب
 0 د5 م ٌتَنِرَع ا

 زعزعة اند هده طقس ارامل ١5 وجبت 1 انفلاما ||
 اال +1.« 1زهن زوق زو ةرقو 5-00-000 1[ قي 1

 اديقع مدع ف هو عثرت استجب ةاتعز 1 12 ةند هكا هريس

 م ل ةوعلا عْضْوْرك اوك عمن يبن اكره
4 0 

 | معذل مالشن] يل مو ]ريع + تَرَ :زفزوكورشل) رع اكوتم ةلل وزب

 ظ ياا يون تقال جك للك ارج ازا + هيرل]رث 1 هيند |

 اان ؛0]يرسراضنا اًيَواك اوْعَف ذمْنآَم :1515 ةسْنطعاتنو َو اتش

كرز ةقرزغت دارا ام
 نب ةلهصقل رنا ؤ 

 ةرطأ تبا لماع ر1بتيزنا عوز تنجو هش قر وف زوج ||
 55 اق ياكعشا فرم كو هّد)ةرك رد انُيَلَو اَمْورْخ]

 | ترج ايان موفق و مالو 1 ور 13] كوس ردكم |
 مة ةٌعْضَو اهدار دنا عز 51 ينج ةوغلا |
 راكم 2 ضو باز مارا ع0

 ميشو ةرخ] 3 هو ةلتم ةاراَيينْجرتيرحرملا خد خيرتلا 0 اَيثَو ةةسستو لقد :اك رذاذ هو ةلكتع اجي ] قد طوزعتا دل اَيَشَو
 اقناوززاب كي ةعيذل الزاير العجوة ءاربر شرم 2 اكل ]ديلا ؟اَت
 ا مئاورق ك1و]ز اب تلكم آو ميلا در 111ه تك ااا آه عير]#»

 رنه هيلع عينة رغما تعالت از اندر اتبق اورتسا)زأب 1

 با ايغنثا) ةلَعم هاكات :تياظافع 6قوتلا خا



 ا . 4|

 يلام كرا نراريعلا + كيب خا 5 ءاشغل رع ةعاتمز] هر اروزل غرور
 ظ 0 15 لانو اع لبث هقول لتتازرم بيكا
 ا ىنعاةنن] م انس ائيئرذاك نايا طوعمتو ا مهنا رتوك ًاتقرف

 لا و اذهل كهلتخاَو اف الا 6وتعتو عالم 1مل عويرعت

 | اًهيساش 151: 6د]ر» ثؤرشإو !ةمؤيلب 15 تع مخ 2
 ا 320 01 لامراة 3و 1

 0 وامس ]2 عضو وسد اريويلكب ميسر كير انوثن)
 ظ هر ةيناملاروثلا؟ كثب ومسمل] هئذت ان :13 يسرب ذاوفب

 تاع هولا ازعل اد زها جاتك يووكت] ٌثرْساْوَم]َر] هئادم ||
 012315 1 ورقم اكنر انوي 6) + ةطيرور اكؤل ادت 1مل

 ما 9 وو 0 : : و 0
 5 5 هي ٍْ

 1 2م 0 2-0
0 0 1 9 

 0-0 فور ديل ماا وَ 0 نينكوتئركزووتس "١>
 ١ أكن اي معاون اوثكبضو اطال 2 5

 _-_ امفايسانر باق زج ل اا هدا ماهو

 35 1 و ةلكفا 210 ةرواس 5:دارَسوب خائشو ةوعللا
 ندامة لا اوريو اتفاقيات ّْ

 2 2 ا اهلوثجاويِضَو 11 يلف ديف عسوتترا بجو
 ِءم 6*2 4 مداوي ايبلةيفؤعن اكو كي ا«غال

 هن رست ل مقا وَ تدلر ااه عمن)ر علما زوعفنم تلا + |

 هداف ة3ر ٍوعمس ]آمي ريممن قمار

 7 يك ممل اكن احفو ةقوطنب ةديقلعز طعضالا هب نر هزل
 | وري اررهر اه دلارم اق اناز لج 4 قرص قمنا وتنام سو
 ظ 0 هله هادا عزل 0



 وذو رخو الاد ةدزوزخالإو انوي حرت || يطور وا بدو امي لاخر ثقعسم 15 رتتبلترم رد أاةعيسإءأت 00 ءرو] يوك انس اويل فايز عبو © طنا اجو ١ ْ انني: : اكشن ةاكتما اك )اكيبن امور هكر 2ك أت 500 :ز 6اغند اضفحآم هو ا ءدادزعن) قرت امير قرع 5 م اميرئ قروعبأ|
 0 اليووم قل! انا ترش

ْ 3 0 2-06 0 

 وانا دا اير ملفقريع 0 ل
 ا آب 1 ل ولا
 3 3 ع 712 مكنش زوم“ 0 00 0

 ظ يمنا مو ةنياتسا دل 1راتكاشاتو عل ا
 0 مهما ضم ل ةاز انو زهزلا 00 98
 ارث كلم علا ميش أين ]دك ا
 كاتو تالا لكلا وذ 0 0
 || ]مئمزرتيل1كبتر 0 ا هوز 6اتانم ذم
 5 يرجي 589 دز لل] زمملا راكي نضيع

 رشم 1 5 0 ْثْيحاَسُن 10 .: 0 .دالتسةاث أ

 اوت ربا عرب بوك هز : اج
 ١ لوس وفجر عع زول ا 0
 ظ ِكناكَو هانم ة عادم + اكيلعاتزاح ازور ]ريع ءيداثن](ون طك اتا ةشزغ ةعردورسا 'تزغا :ةعباشناةقرزر اوم تل)ل1كلدملا خو 1
 ا 4 تليززول تت قيد يناشد رم 0

97 0 
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 ا 5 دوم كللكت 1و زل خد)ب لفرز زاثدارثم دكت !لزكميؤرجزلا يف

 | انس دع 0 [ز2ووبظاك ا اره اجج رش رش ن1 ل
 كة 21 ورنا ارش بن ]عك 151غ لذ عاشت مروكل
 ا 0 اخ هيلع ةلورع اشو دلو 57

 | يم 4 زكام مرار اذا ةكشيك طقم كعدو لاكن ٌةبتوم
 ]ذل بمرتب ة جشم ةيشنز)ة)يشَورْسْفَي هل ةًةلكت ةكباشماول ةصمانأ و١ ظ

 ارم ميل دوق بارما
 تدر" ةرخو قل هوز لق ةجشنلا 5 2 3 8 عك ع ؟ِتْزَح 1كم ةعي]رتر]

 0 كيال وأ ثلج خ "اولا: حيوي
 نغم روك اذه ةيناك هلو ٍةنعال 6 ظ

 ظ مالا ةعجح اتزان ا
 يبو ورش عوُرْجا و بُع غرب اكو 1 زج اونو ,اتِهل الر الكلم ظ

 | قلل لك تام كيت تايزع تام ءايرعز ا هيث د1 مسف]]ممينت
 | تاطرعاة باع اكزاع 0 زار اهجركتلا ةَّسْقاسمرِم

 دف نزوكترذو “رتوش 0 ْ
 أ يدع الوش هن تور 0 !ةيرقوتمسنو و!
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 ا دري ةفروُ] خا 111 اتيبكسم ضن 00 اككانا طلت ْ

 و0/1 يياطر ايضا دع هغؤم |

 يرهق آزغإب دعم مدع كي 1 50/

 رول وة كر عقول ير د
 0 م اةزاتنإلا ع نيرا 0

0 
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 هر لفة ريع ردد شن ويقل ودار ركب يا قش همت
 روتر! كلو رةزل]ع ا ماو 5 تام جايومع هي كوفي اقساعن 10 ا ا 5 زب ميتا اهرب عن عي رمت! !ًاحعمْزمر شتت 1

 | ويضل دارجو عب رز اي ازد ]ورتسم اريد و هزاز دي 1مم قدك | كل يلئاو )اجبت وق كلن ذم دووم ةويب 1: لك كي 54 مس عفو ةلرتشم ةفب 6 ةلازلا مرت الو
 حسم 1 م مع 0 ظ

 يق ناب اعل اوز هترؤم عض خول د اميبترتَو امي1هق 2 اقميكرت
 1 : !ء زو شوو توا وع هك ل شا ظ ا 5 : م10 ةيزكنت او عماَرل اَوْسَوْر عر 11و تلاد جدت زاروا ولدوا

 الجل دوما اتعب م ةاتم تون انطتت
 ' ]1وْب)اَش دلل َوْقبَو ياه زل متابع ارح
 ام اتيت 0 هيا 00 57
 ظ مينو هطططو دعيمزتو عناب مانع وال هلت
 اك ]و عيبمتشت)و خرجا اذق عام اقرت ءارن ولدك رمت رام دطشالتو
 5 00 اكل رز رثلكهذم عيت
 مشاكل 1 ونام 35 6و, ماش مبرتغتُي

 ١ ام ا ا اال هدم ع قارا ا
 || غبررل ]و دهس كي ىؤت حراك نيت ]بش اعجإ خت 61و راباشممج
 530- يورو ارا 56 اكطشل عربوطختي اع 2
 3ع ةذ مت 0 ةوووش او ] الرع

 2 لا 0 1 ل ام ما :زيكريدم
 2 مور رجعت اة رورو ةعامرتاوض راو
 جام نا امزنكاو ال د: مخؤسو واتا جل خام واذ ْ

0 
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 ارد يسئ ان زج) . رد | سنث كريخم ةيونر فت تاز كم ام مي «ا
 0 دير سح] ةرشو 92 عزم بلاد بركلا ءاتغ نقوم | رف مرش ع 1 1 ا!ءائغ 1
 ملا ا م مرن ]ولعش مايا ورش 0

 يدر وو طر +0 و ول
 :11ن اعف مقكْعَووْدْدو ريكا ركع [ًيؤوتم ثوزخل ||

 / مقتد] عراد : قمر ا د

 هات ء[]ذ 9 هو !اَمِئِلَم غرز ]منكما «اقةلخد) كلتا
 1م لجو عَ 2ع 54 ّ .تنأو ثول كيتا ناك ان
 دك د ا 0

 ظ عزيزا ةعشحاب عرشك اا <:15212ل)
 1 عة 1 هوس 0 5 ْ ظ

 ١ 0 0 ب اردد 530]
 اورد شوومإت تحلق - ةرئعلا ذَت 00 0 قرح! ؛

 00 تيلعاتنا

 ىذ اةقالعتا عك كوزسف ]زمر قو 0

 ا لزمج مزكاكل ةئَرِم هزهاو جرت ألم ]ع 1

 02 زاريزجب رع ذوغاق من ثلا وذ 1

 بن15 ةززوثورن مح ا تور رز طل صدا ز) هعإ ةرتخا |
 مرقل] رهن 501ذ]ةمن) ه1 عل 1ةاتغرم 0

 إ رة اد

 ْ 00 لقدوم ا ةركذ رفة

 نيب ةزهدوونلاوم]: رج خخ ورشجا دامب جاخن ان كزما ؟لعز اور
 كل اثل) 615 ]ذم ل عزم 0 0 ارم 1 زجخ] دو

 لَه :لداقز عدشو ةساج ردي 3 هن) + م لدم جهت انف ظ
 | لق ةيركسعتاا هلل وه داوم ايسالَو ز اجرت !اءعمس 2 ا يوتا 1:

 كك .امزيذاورمودخو ةيدت الكب لل اج انا زد هذ عدل

 عطول ْ

 0 د 2 ل
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 ا ردن 57 رس مل 7 ركز ء هاذا
 ا انام 0 4 10 ةدقرلا طرا
 | مشي نعم زوز فقال 00م را غاتناو ||
 ّ هاك ] ارصر التككتن طك نم: 1 امين امازع اكيثفنةلغ أباه
 : هرمون جاء اجاتز اورتن بطعن عاغاررشسم الع دره دتزو بامعلزا
 | مات اواو شدغترمو انعقاو اتا اعلا ة)ئانادر |
 هجر اهاَتاكرعرَمْت اتعرف شللز ايلمج ايو يلف مزز اوما سا

 ْ اجزيز لتس ةطك يزد رز كلغ اتم عيتلك ٌةلوُرْعاَواَتِفْوْدِرَع
 ظ تاز اند لانك اعاد 1و ةيئلجك د

 ٍ لح ف + 6: ب ذانهاو متكون راتخأ اخد |
 كما ةمرتقأ رنا عل ساو و اتعلا+ دهر اكو زف اكغلاص دو
 .ءايررعز اهيندز آم اتم ديا انآ :1و عضو ىكفات غيت ةنخلا ل م

 ظ تدان ددَِِعَس 2 اسيبك ا
 ع اتزو ويت عاقل

 نيف قوزمساجو 0 اًظاماتدمم
 : 0 »وب ه1 كو ا

 نسل اروع ريترو هب
 ل بيسك طا 2

 را خزي او زوبشفلاو 2317 :ا!ؤولا قدح ءرذ دعو
 م م6 ب : هك إن إو 1 دك
 ةّردغ باتوا 00 0 ماَيِخالَو _
 ٍ م 0 9 51

 2-3 را هل 5 اهوا :
 درع



 بخ ارجاع يد

 3 اسمن )يرشو همر ا

 0 يب تاع يا و

 ظ ا 01 جنو ملك رف عا 2ذارقر

 و زشت ةسا لغزو 0 15مل ازا ب1[ ظ
  ةجينع+]جزَغو 1عخزم 00
 ٠ كهكدعتب زهقت ورفع ات امو 0 1

 رع ا 1
 بيرت اا 7+ 23011

 ناغينال) ]لرقم 1ع لوسجت ترس يوزع كما دوزتا ف ال ||
 وتناول او مايو لجوال انجزت ا اَس1ةرولو!م ارم 1

 ]د مز :ةررخؤ أدل راف سلك ا نأ

 مو شورخشف د0 تما ا 2 لغرس ش وئام

 القوارب او يرسل ابد ارواب وكب هرتأ
 لب فيازمو قرف قيل روس 3 ل ا

200 

 ير رع و

 هعتاعيف 2 3 0 م

 بار ازا ل و وشاي 3

 ذاك دع 2 1 ئشنم» 5 0 اب اطووَ

 د ع يا
 ا اجو رات اقت ءامدت
 انساب عبرت يطع اباه ويؤ 0



 378 5 1-1 - 2 ا دن 70

 رات ناوتاظكلَب ١
 ْ 1 ْ ميؤنيزرفسشلا وشال و1 رم

 م بقر واسيبن 0 1
 مرصع ةرزعي 1 2 0

| 

1 

 مر ض2 اكراترنا شوا رش رئاكوحمم 0
 ماء 2 !زيعبلا بيكن ]وذ اق كت و امزتأ حرت

 ذوي مدرع عزيزنا وابا غمجداإنَخ طر "زق امازخزث او
 7 شفت وزال ذب هيجّو) يرث« انعو] جنوبا

 مازن هضزناوكباكراجرلا ب اكتر زي زق 1ع رخ
 2 00 رد ارم لطوزأ را نوير زوما

 | نيروراَس تدرجات لضايْنا تيد رانيا دعيلاد د ثشنار اكو ا
 اهيزداوأةشاواتنل + عراجخاو فاك تتززوو 3 ولعت اع ده ]مرت طع ظ

 ميئاو ةزكدز انكم ةصستلا بك روحو ءزوتغ رماة ر شفر ب ديمو اغا
 ةديموت 12 ا ] ِةلَرْكسَد ةأي قعد لكدا دنا اركسإو1 +61 هوا ةلرش زف هر

 ا ؟م1 عرس عنا اولا اتم
 مو 0 3 0 00

 أ
 +: ير فلو يا

 يم تس يتبل ديس طازلق نُسوشم تشإ وانك
 انرف هاج ةلهوب تعلو ع شهلا اةطعبش] ملكت )زك ميتشاو

 أر رس ولام اوثمإغ 0 دلت ةايع]يزمرمو هلالونم
 ةيلئازز اواو تدارك و عجوز نيتشر لال عجزت < طك تلو
 (بدال1ِآَرَسَتِلَرْمْرِم هلئيز قا ريع ْمللْسإَوءاَلصل]َو: |
 لاش اطلع اننت ل مبتو : ايار ل سرئو ذر دل طير سرت], علل |
 قو ردا زغاروخت رد ١ وتاخنا وزعتر را راكنا
 يعزم فور يثور اتيزفريازخ رس تتفَورل اومفت )و رمت زكاكيجاوتإ |

 تس ا
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 زوشعل رذلضمو رام ةدوؤَعَو و1 عصو رساكم بيكو آف

 , ىف ارنا روثعب )وز زجر زؤقل وشي ديقزلابع] رئشنامات 0
 || موه اوروثنلا تيادَغ مونضنا ب اوه هاوتقب تتم 1]ةنجيركشألا)خ

 ١ يا + يارداوراعشألا ناب ليله اناورعفناررغ اول ٠
 ْ وتستمر دع ذهن دلع لَو كوم اد ةيس] يتلا
 كيش ة عبو طار زراعي روع اورج غيتكؤ | عم

 يعم 21ج كيرا ءوسُ 0 ورسسملا ا

 يح ؟ةيذو |عتإو مشيا مف رو ١ باَيْغواَمالا كلَ |

 كباس مْياَعْساَو م اهلاوهاجخيو اكن اًباثك ية

 1 يكاد ووسام تزقتنالو 2 تور انج اتي دمعت ال ةيرخل خانشو

 | ةانف)6 انسعري كرَع قا عنج يلف كِرْماَو ةياتشام ثْعِيَأَو ي)ؤعم

 لب وزب ةوتراعطياوجالا اذه 'لويغر خوات )+ لرساق عتو يخ
 زخارف دب هب اتلكيرشو مداد اك م 0

 ضع دغش َنْبلَو هلتف ةناسمإ تائرشف رو ل51 ماعْتا |

 1 حش لير الش سي راق
 :ةتؤرعا داو ناكل ا ٍءاَيَذل] كييترس راقزتاقرتكذلا

 | زتةلجاعيزتازاكدل هتواعلاوجاونلاكو هناودحا ةلزنإراقشازع
 ْ ]نكون طيز ار اق ع اغاق هينوززرم صرت تعدو ُدجَقْتلا د تاتا

 | ضرشارتو فئااتع 1 وك سوم معا
 ذاب جد و 0 0 0 2

 يب ئنز

11 3 0 000 00 
 5 00 اعيان

 اة ءنعو 0! ارسم + شن ظ
 ام الجن ] هول 3 1 0

 ضو ومعنا اينما مق للاغتمااه رع ٍ
 حصح  --2> 0106222

10 



 000 ع

 اين فن وسلرن ان كمن اتاي عما ارم ةيتيناز اثم 0 ذرسو
 ةعفدركلا كلت ةنيرد طدوامت ]زم انت قلص همز ]ةروعشما

 م جك كلوز مايد الوش )جاز طا سر

 | زحف اع امل ءبدَو 23 هل اكث 1ج1ةرقعو ]مد

 ارو ةمكرلا عاشو ال كمسأل داس ؟لتينازر مل وش اركز ل رح وج عضو

 رنا ةئفز تلج كو ةلزد فرت رغم عار او مة زلاك |

 | - 00000 !: فلا ةبعدإ 95

 ْ ل س1 انو دور ثلا ةيزْإَع لئن عدو رطتنا كرب 0

 رشف اج نول دينا رتل ارمز عررخلو ب تاطالإز ||
 | مدا ةينمز لاهقأت 1 همم هتاكز و 8
 | هيي 1 د وورق لا 50 ا

 نو اًوْزِيَن ها ماتو قات 0

 0 1 ا 222111 امي تَرَ ؟«رمياوناوب ا
 رهو ملك )ودق ماتقؤإَكب امر لوطا ةلكقم زلت ص 00
 ؟د19 :هلزن دلع همي ع تير او هولا توام وعلا

 ظ ةيبصتا عضال ]اقم إو بخ 1 ل م ِح
 ا ا يزال ضن لوو ايد غم لو عورات اتيدانك عمنا ||

 مهعيؤأناو اضن اجو عقار ب اي ماو )يق أ اوي ربكو لمت! لرتم |
 لوم ايزو ذل لوط ملا ل جروب ارب بل !يزمسو وتيقا دقعرم

 ا ظ
 0 6-1 0 . كادت

 دوف جت ةداوراقن ازا وم امي ناو /
 ل دما 11 هج لش ا اال اخس تاماخسل ع

 0 ا

 قوه 5

5 



 ميسا

1 

 106 رلبقا+|

 اذ وثل او ار واكرم اي زارع 1

 يرتكب ه8 ب + ةأارسايئرق مف
 | هدفا ةرضتا ورح ك1 زرع روع هياتم نيزاو كرك |
 لعات ةزوغت زكا تربطوقنا وز وب اهيل ز زج هز غعرت) بوز أ

7 383 

 ب و دخل ]ب هاو ويرِع اعد اورزم تالا اهيل1 5*3 ||

 | شاب ريما ا ذنوب سام 0
 5 أ جشم و مكاوملاو يذق اور اج هنود 1 لا

 | يريستو ريتش ةعيررتلكت يضم ) ةمتكذلا ءوزهزو 6 3 فاق |
 0 ذاتك يف مالا ا 0 لا |

 ْ لب-لاشلاعورت» ة.مضل عايز اترذتهتو زرق اكبوتاخأاو ذيل هك. ْ
 ١ كيلتغ ثملتغاَو رمل شه ربت طوع طل لوط ل ملْسنا كذكبز عمم انت راك |
 ا انبات ف ألا موتي ل ةرثب اكدر ةلاو اظ شيري دفا ْ

 | زاب اتعشإعد 1 دونَ ل اكسال شمو يوقع ايل شت 1

 نوع حد ذئلإَو ةئرعشتلا هرزغو ا

 1 يي ا ةاع واود طز تراكرل
 رو افخم + ةن اكو رع انك كو از فو امطير تبع قرع |

 1511 ةنو هاتي نوم 507 راورعو )علت اود ثبت ثا ثاتيعجنم ||
 تملا َيلج لعدم از اند يَوْواتَوُس )علك بيكن )ش

 0 الالي عدن زر دلتا ازا ةرساكو
 - ابويا ةشناو انهم

 ْي باع لزب ا وجئشك عاقب كلك

 برش | عساوربيوم هر ورسم يات كيو
 ا دول عتو اج مئارو اكبم مكة رذت !ازخ عادت ||
0 20111 0 
 3 دقق كي عراب اكذب ]ووش ا

 2 حس ةياجت تعدل اال
 157221: م م

١ ْ 00 



 يبس ع 1 8

 يعد نوقع اهكا»» هيلع رك هكذا
 يا 0 لطب

1 

 ظ يا زج ]"لروشبم امتع ظ
 دوْضَفِيَو : هلضَمَوِدب ]خ1 نو دلة كرب :انجنَر كلوش
 لكل و الكرم عضزعام منغ يوزع دودج |رترم ِهناَكَي
 5 ردر ازال زر كل ازع هيدرز "لوس ةي نواز, جالت
 لويلكجو طيور يرجي جدا :اقيإ كو ايوة جور لكزلا بأ اميه

 | وعيت نئي عويظأتب 5 هرم ِماّثُي امنع 2 تعي اهو : اَمْيِداَس اَمَيِداَع |

 20و را زورا الجو ةاكشفز زرع رذغل ةويرطدا كا
 1 7 2 تي لررشنلا دك 7 تاالند !كيرارترمم يد

 ظ دقو !ةنورعاننا ملح ايكون يؤسا
 ياا رسم 24 اتيو : عاكألا) اَميْولَعَتتعَب عين6(1 اعمل ]ري ]تسلح |
 0 ةراقيشاول 1 علم اماما زاب 0

 0 انزمط او ضطيذولا قيل وسمو ةيليب ||
 اهيينسلت

 3 تاو 0 ملال ١ هج دع

 ظ 0 جاو ديذ انو ذات ةيعضد)
 -- تروس ربوركت مثل و رو كي عم اهو دسناز و53 هد

 0 ام 3 ةهيدالو دلل و درع



1 
0 
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 ةطيرك# (جداو اهشط اني كورس وتم ةقطرتاةم ْ
 َم21للحو كيلوت لوكا 2

 اسفي م اه تنخ ْؤ) ادت اثاره ١

 رف ]عما : 1 13 رع 051 فم اسرع 1 ا 2

 ظ م1 اكو طم اوما قي شو ثوم 0 يق

 ْ نام لس قلترث وقت ]رع فةلكب انتوا يهتز و

 ا : مما 0 ب اثلَو 6

 ت2 ا ا
 : 2 هنا 11 اج ةزيفاك رت نمو

 | باتت ةعييزلا اكرر انراخ وت اههلرش اد ) تن . |

 2 50 0 _ اَمَق لعرم 1 33 ا 0 كَْعَوَر فيم! عفوعَو طقيتبْمَح_ |
| 

 (| قف نموا ءاكأا رم موسم ءديوب جا ١

 مع دا اشاعات ورش ]5 |
 | مد ةسر ا ءميلع تلمس ]َمَوذ 0 ا

 دع هكريلع دش زكي نام ضل ساس |
 ول هقول راك وكن هذان ذو مو أن ارسشر قولا
 ديعاو 6يب ةرشارورعق ا) )ري طسشإب كلر د ايدو هتقد 11و ملم |

 0 : 0 احا

 ظ ا ا تاقاعج 1 !عرشن ار كنكئات:|
 ا ا اهناَميشس النشا مهنا واجر ارمي]ضوتن ا

اكوا هيثين عاق دس لتكن 01و ميسور مالغ نب 1 عْعُطِل
 

 هكمال هلاك ت1: 37 اكو انف شر اكيرتاولو |

 0 ةدعأهلر اكو 00 ا ا
 دنع غنا يخردرب شع اورمهاشلا عزب 1و اوز

 مزن 4و 1 : - 4
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 اجار زادت اا انفاناو ب ذقن تريل وهلم انا
 || "متو :ىذينا ا تشو عشمر دنا ذ نيك ا سواء 11

 ظ 0 00
 ا نو بع / 31

0 

 ١ ار موش 23 - اكو 5

5 ايان راب 0500 اقيكؤرعا رماة عا
 ظ 

 ا دهقمَو اطيتدزو رابع دل] عفاومو ارداَمُتر 0 زاؤمم
  ةالخا كهيماو هلكت إال فاكرج ا صم تيا
 تريرؤلا# غو م 1 يور قات عزب 1

 ا ظ 7-2 0 كل ا عاش <

 اور : 5-0 0
 000 قارا _

 ةلعجدتسلع ث ثقب ديا اك كار ا ميك
 ْ ةيطتضإل] وسل وش رس 2 | : ّ

 ع 0 االول لنا طاش افاَوشَو مرلكت] هبل
 - مب ع د هن يع مسالا

 1 خف



 م رس يي هجم ع جوجو

 ا كرمت 1 عنخ ا 0ةاك تاور

 اوما دعيت ةينزمخد رفا فرك) ث ىغلساجلاجآ

 تيرم تعمم ؟ 35 21 نر ةلفعل] وسو 7

 اهررجاواتمجاراَت امو رمارذا ع يضرم !ةورخ اك ختراَصَم رهانُو لك |
 355 انتل ]هجر طق ادلع عْدِجَو اتا ام عش دم
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